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12 D E UITZENDKRACHT, DE GEDETACHEERDE EN 

DE PAYROLL-WERKNEMER 

Mr. J.P.H. Zwemmer* 

12.1 I N L E I D I N G 

Wanneer de werknemer uit hoofde van zijn arbeidsovereenkomst met de werkge
ver ter beschikking wordt gesteld aan een derde om aldaar werkzaam te zijn, is 
sprake van uitzending. Bij een dergelijke arbeidsovereenkomst zijn drie partijen be
trokken: de werknemer, de uitzendende werkgever en de partij aan wie de werkne
mer ter beschikking wordt gesteld. De werknemer heeft een arbeidsovereenkomst 
met deze werkgever en wordt krachtens een overeenkomst van opdracht van die 
werkgever met een derde ter beschikking gesteld aan die opdrachtgever. In het 
kader van de Wet Flexibiliteit en Zekerheid, die in werking trad op 1 januari 1999, 
werd aan titel 7.10 BW een bijzondere regeling van de uitzendovereenkomst toege-
voegd. TerbescJiikkmgstelling komt op de arbeidsmarkt ook voor onder de bena-
mingen 'detachering' en 'payrolling'. Detachering en payrolling zijn geen wettelijk 
gedefinieerde begrippen. Uit de wetsgeschiedenis bij de bijzondere regeling van de 
uitzendovereenkomst in titel 7.10 BW blijkt dat ook andere terbescnikkmgstellings-
varianten, naast de traditionele uitzendrelaties met uitzendbureaus die zich richtten 
op terbeschiMcrngsteUing bij 'piek of ziek', onder artikel 7:690 BW kunnen vallen. 
Dit komt tot uitdrukking in de ruim opgezette definitie van de uitzendovereen
komst in artikel 7:690 BW, waarin slechts de voorwaarde wordt gesteld dat de ter
beschikkingstelling van de werknemer krachtens een opdrachtovereenkomst met 
de inlener geschiedt in het kader van de bedrijfsvutoefening van de uitzendwerkge
ver. Om die reden wordt in dit hoofdstuk tevens de arbeidsrechtelijke positie van 
de gedetacheerde werknemer en van de payrollwerknemer behandeld in het licht 
van de wettelijk gedefinieerde uitzendovereenkomst. 

In deze bijdrage zal allereerst worden ingegaan op de regels die gelden ten aanzien 
van de 'traditionele uitzending' (par. 12.2), waarna vervolgens de regels met be
trekking tot de modernere varianten 'detachering' (par. 12.3) en 'payrolling' (par. 
12.4) zullen worden geanalyseerd. Beoordeeld wordt of deze detacheringsvarianten 
onder de definitie van artikel 7:690 BW kunnen worden gebracht en, wanneer dit 
niet het geval is, wat daarvan de gevolgen zijn voor de arbeidsrechtelijke positie 
van de werknemer. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk bespreek ik aan de 

* Mr. J.P.H. Zwemmer is promovendus bij het Hugo Sinzheimer Instttuut van de Universiteit van Am

sterdam en tevens advocaat bij Boekel De Neree N.V. te Amsterdam. 
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hand van de gronden die destijds bestonden voor de invoering van een bijzondere 
regeling van de uitzendovereenkomst of deze thans nog steeds het verlichte ar
beidsrechtelijke regime voor de arbeidsovereenkomst van de uitzendwerknemer 
rechtvaardigen en bij welke detacheringsvarianten dat niet het geval is (par. 12.4). 

12.2 U I T Z E N D I N G 

In deze paragraaf wordt aan de hand van de wetsgeschiedenis van artikel 7:690 
BW allereerst onderzocht wat destijds de gronden waren voor het opnemen van 
een bijzondere regeling voor de uitzendovereenkomst in titel 7.10 BW (par. 12.2.1). 
Daarna worden de elementen uit de definitie van de uitzendovereenkomst in arti
kel 7:690 BW besproken (par. 12.2.2) en komen de Richtlijn betreffende uitzendar
beid uit 2008 en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs aan bod (par. 
12.2.3). Deze regelingen, waarin onder meer voorschriften op het gebied van gelijke 
behandeling van uitzendkrachten ten opzichte van gewone werknemers in dienst 
bij de inlener zijn opgenomen, bevatten eigen - van artikel 7:690 BW afwijkende -
definities van uitzendarbeid. Vervolgens komen het Verlichte' arbeidsrechteKjke re
gime bij uitzending en de relatie van de uitzendwerknemer met de inlener aan de 
orde (par. 12.2.4). Hoewel de relatie van de uitzendwerknemer met de inlener 
slechts een feitelijke is en geen sprake is van een rechtsverhouding tussen deze par
tijen, worden in of op basis van titel 7.10 BW bepaalde aan het werkgeverschap 
verbonden rechten en verpHchtingen mede neergelegd bij de inlener. Deze mede-
aansprakelijkheid van de inlener komt eveneens aan bod (par. 12.2.5). Tot slot be-
steed ik aandacht aan de ontslagbes<merming van de uitzendwerknemer in geval 
van opvolgend werkgeverschap op grond van de artikeien 7:667 l id 4 jo. Hd 5 arti
kel 7:668 l id 2 en artikel 7:691 Hd 5 BW (par. 12.2.6). 

12.2.1 Achtergrond van de uitzendovereenkomst 

Voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel 7:690 BW stond niet vast of de 
rechtsverhouding tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht als arbeidsover
eenkomst kon worden gekwalificeerd. De uitzendkracht was immers niet werk
zaam bij het uitzendbureau maar bij de inlener. Het uitzendbureau betaalde aUeen 
het loon aan de uitzendkracht. In arresten uit 1977, 1980 en 19881 kwalificeerde de 
Hoge Raad de rechtsverhouding tussen de uitzendkracht en het uitzendbureau als 
een arbeidsovereenkomst, omdat de uitzendkracht op grond van de overeenkomst 
met het uitzendbureau verplicht was de werkzaamheden bij de inlener te verrich
ten met machtneming van de 'aanwijzingen' van die inlener. Omdat het uitzendbu
reau in deze situatie het werkgeversgezag delegeerde aan de inlener, voldeed de 
rechtsverhouding met de uitzendkracht naar het oordeel van de Hoge Raad aan 

1. HR 14 oktober 1977, NJ 1978, 31, H R 23 mei 1980, NJ 1980, 633 m.nt. Stein en H R 18 november 1988, 
NJ 1989, 344. 
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de definitie van artikel 7:610 l id 1 BW. Met de inwerkingtreding van artikel 7:690 
BW werd de uitzendovereenkomst wettelijk geduid als arbeidsovereenkomst tus
sen het uitzendbureau en de uitzendkracht en werd de route naar de arbeidsover
eenkomst met het uitzendbureau op de voet van gedelegeerd werkgeversgezag 
van het uitzendbureau overbodig. 
In de memorie van toeHchting deelde de wetgever mee dat het werken voor en via 
uitzendbureaus sterk in omvang was toegenomen en de uitzendformule een be
langrijke allocatiefunctie vervulde op de arbeidsmarkt.2 Dat impUceerde volgens 
de wetgever dat partijen bij de uitzendovereenkomst, anders dan in het geval van 
een gewone arbeidsovereenkomst, een zekere vrijheid dienden te hebben ter zake 
van het aangaan en verbreken van hun arbeidsrelatie. Omdat tegelijkertijd deze 
vrijheid voor de werknemer, wat zijn arbeid en inkomen betrof, een onzekere fac
tor vormde, diende deze volgens de wetgever te worden begrensd. Daarbij werd 
gekozen voor een periode van 26 weken, welke periode bij cao of regeling vastge
steld door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan kon worden verlengd. 
Op grond van artikel 7:691 BW ging gedurende deze periode een verlicht arbeids
rechtelijk regime gelden bij uitzending. Met de definitie van de uitzendovereen
komst in artikel 7:690 BW werd een ruim toepassingsbereik beoogd. In de memorie 
van toelichting deelde de wetgever mee dat de regeHng voor de uitzendovereen
komst niet alleen betrekking had op in de praktijk voorkomende uitzendrelaties 
met 'traditionele' uitzendbureaus die zich richten op terbeschikkingstelling bij 
'piek of ziek', zoals Randstad, Adecco en Manpower, maar deze tevens van toepas
sing was op 'alle andere driehoeksarbeidsrelaties, waarbij de werknemer in de uit
oefening van het bedrijf of beroep van de werkgever ter bescrdkking werd gesteld 
aan een derde om onder diens leiding en toezicht arbeid te verrichten'. 

12.2.2 De vier elementen uit de definitie van de uitzendovereenkomst in artikel 7:690 

BW 

In artikel 7:690 BW wordt de uitzendovereenkomst gedefinieerd als 'de arbeids
overeenkomst waarbij de werknemer door de werkgever, in het kader van de uit
oefening van het beroep of bedrijf van de werkgever ter beschikking wordt gesteld 
van een derde om krachtens een door deze aan de werkgever verstrekte opdracht 
arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van een derde'. Binnen deze definitie 
onderscheid ik vier elementen: 

1. er is een arbeidsovereenkomst tussen de (uitzend)werkgever en de (uitzend

werknemer; 

2 de (uitzend)werknemer wordt in het kader van het beroep of bedrijf van de (uit

zendwerkgever aan een derde ter beschikking gesteld voor het verrichten van 

arbeid; 

2. Kamerstukken II1996-1997, 25 263, nr. 3, p. 9. 
3. Kamerstukken II1996-1997, 25 263, nr. 3, p. 10. 
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3. de terbescruMcmgsteUing vindt plaats krachtens een opdrachtovereenkomst tus
sen de (uitzend)werkgever en de derde en 

^ d l ^ n d ) w e r k n e m e r m o e t d e a r b « d verrichten onder toezicht en leiding van 

Adl 

Omdat de aanwezigheid van een arbeidsovereenkomst van de (uitzend)werkgever 
met de werknemer het startpunt vormt in de definitie van artikel 7-690 BW rees in 
de literatuur de vraag of de rechtsverhouding tussen de (uitzend)werkgeve'r en de 
werknemer tevens aan de vereisten van artikel 7:610 l id 1 BW moet voldoen * De 
wetgever beantwoordde deze vraag ontkennend en deelde mee dat de uitzend! 
overeenkomst in artikel 7:690 BW is gedefinieerd als een bijzondere arbeidsover
eenkomst waarbij in het kader van de driehoeksrelatie tussen de uitzendwerkge-
ve de mtzendwerknemer en de inlener arbeid wordt verricht op basis van een ar
beidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 Hd 1 BW. Daarbij geldt ten aanzien 
van de e ementen arbeid en gezag dat de werknemer in het kader van het b ™ 
of bedrijf yan de uitzendwerkgever voor het verrichten van de bedongen arbeid 

tTzSTt to h a A ^ a f w o r

5

d t g e s t e l d - w a a r b i j d e w e r k n e m e r w e r k t - d -
toezxcht en lerdrng van die inlener 5 De elementen arbeid, loon en gezag zijn dus 
vo gens de wetgever verdeeld over de rechtsverhouding met het uitzLibur au fa 
over de relatie met de inlener. 

Ad 2 

De uitzendwerkgever in de zin van artikel 7:690 BW moet zich in het kader van 

derden Z l bet 1 f ° P ^ ** ^ s ^ 5 ™ ™ derden. Dit betekent dat sprake is van een professionele op het (tijdeHjk) uitzenden 
van werknemers gerichte organisatie. In de toelichting op artike 7:690 BW we d 

2S dl v
 S C W k kT g

 S f e U e n V m W e r k n e m ^ S < « » doelstelling van UdTZtST- ^ ^ ^ ^ ^ w e r k g e v e r de werknemers I het 
kader van de ui oefemng van zijn beroep of bedrijf ter beschikking stelt, werd door 
de wetgever gekoppeld aan de allocatiefunctie die de uitzendformule op de ar
beidsmarkt vervulde. De aHocatiefunctie van de uitzendformule, die de aanleiding 

kZ17Z 710 r b i j Z ° n d e r e ^ ™ * ^ e n d o v e S 
komst in titel 7.10 BW, imphceerde volgens de wetgever 'het aldus bij elkaar bren
gen van de vraag naar en het aanbod van tijdeHjke arbeid'/ AUeen wanneer de uS-
zendwerkgever daadwerkelijk een aHocatiefunctie op de arbeidsmarkt le[Zt il 

4 W ™^nw»TT d e
 f Z e n « ^ "57 /7 /8 , p. 377, P.F. DoprniK, 'Arti-

' « S^SS^S^1*** Parlementaire Ceseniedenis van 'de Wet fle^li-

6. Kamerstukken II1996-1997, 25 263, nr. 3, p. 33. 
7. Kamerstukken II1996-1997, 25 263, nr. 3, p. 9. 
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sprake van een uitzendovereenkomst in de zin van artikel 7:690 BW. De uitzend
werkgever moet zich dus op basis van een aHocatiefunctie op de arbeidsmarkt be-
drijfsmatig richten op het bij elkaar brengen van de vraag naar en het aanbod^van 
tijdeHjke arbeid. N u de regeling van de uitzendovereenkomst beperkt was tot het 
ter beschikking stellen in het kader van zodanig beroep of bedrijf van de uitzend
werkgever, zou de regeHng van de uitzendovereenkomst volgens de wetgever in 
de praktijk aUeen van toepassing zijn op 'organisaties zoals uitzendbureaus, detar 
cheerbedrijven, arbeidspools en andere organisaties, die er hun beroep van mate, 
arbeidskrachten onder welke noemer dan ook tijdeHjk ^ ^ ^ ^ f 
te stellen' 9 Van een uitzendovereenkomst in de zin van artikel 7:690 BW zou vol
gens de wetgever geen sprake zijn bij het incidenteel in voorkomende gevaUen ter 
Lschikking steHen van arbeidskrachten door werkgevers die in fete geheel ander-
soortiee beroeps- of bedrijfsactiviteiten hebben.10 

Dat het beroep of bedrijf van de (uitzendwerkgever moet bestaan uit het bi, elkaar 
brengen van de vraag naar en het aanbod van tijdeHjke arberd volgt met mt de 
tekst van artikel 7:690 BW. Uit de wetsgeschiedenis bHjkt echter dat de terbeschik-
kingstelling in het kader van de uitoefening van het beroep of bedri, met alleen m-
houdt dat de terbescMkkingstelling van de werknemers een doelstelbng yan de be-
drijfs- of beroepsactiviteiten van de werkgever moet z ip , maar ook dat de terbe-
sch\kkingstelling plaatsvindt in het kader van een door de werkgever op de ar
beidsmarkt vervllde aHocatiefunctie. Omdat tijdens de parlementaire behandeling 
van de bijzondere regeling van de uitzendovereenkomst op eenduidige wijze werd 
toegelicht wat de aanleiding was voor deze regeling en hoe deze moet worden mt-

Kele Kd moet de tekst van artikel 7:690 BW in Hjn hiermee worden gemterpreteerd. 
Mijns inziens vormt daarom het door de werkgever vervuHen van een allocatie
functie op de arbeidsmarkt een constitutief vereiste bij de kwalificatie van de uit
zendovereenkomst ex artikel 7:690 BW. 

Ad 3 
De terbeschikkingstelling van de uitzendwerknemer geschiedt op basis van een 
overeenkomst van opdracht van de (uitzend)werkgever met de derde. Uit de wets-

volgt cUt in artikel 7:690 BW werd opgenomen dat de terbescrokking-
stelHng op grond van een overeenkomst van opdracht moet geschieden 'om duide-
j t m T k e ^ dat bijvoorbeeld aanneming van werk niet tot een uitzendovereen
komst kan leiden. 1 1 De overeenkomst van opdracht is evenals de arbeidsovereen-
koS een in Boek 7 BW geregelde bijzondere overeenkomst. Op grond yan artikel 
7 m m 1 BW mogen de in het .ader van een opdrachtovereenkomst verricht 
we kzaamheden niet bestaan uit het tot stand brengen van een werk van stoffelijke 

8. Kamerstukken II1996-1997, 25 263, nr. 3, p. 10. 

9. Kamerstukken II1996-1997, 25 263, nr. 3, p. 10. 

10. Kamerstukken II1996-1997, 25 263, nr. 3, p. 10. 

11. Kamerstukken II1996-1997, 25 263, nr. 3, p. 33. 
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aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het (doen) vervoeren van 
personen of zaken. 

Ad 4 

Tijdens de parlementaire behandeling van de Wet Flexibiliteit en Zekerheid werd 
niet toegelicht wat moest worden verstaan onder het verrichten van arbeid 'onder 
toezicht en leiding' van de derde. In de literatuur werd aangenomen dat toezicht 
en leiding op hetzelfde neerkomen als werkgeversgezag in de zin van artikel 7:610 
lid 1 BW. Kuip en Scholtens gaan ervan uit dat de (uitzend)werkgever 'feitelijk niet 
of nauwelijks' zeggenschap heeft over de arbeidsomstandigheden van de uitzend
werknemer. 1 2 Grapperhaus en Jansen13 leiden uit jurisprudentie van de Hoge 
Raad in belastingzaken14 af dat het begrip toezicht en leiding kan worden uitge-
legd als werkgeversgezag en menen eveneens dat de uitzendwerkgever ' in het al-
gemeen niet of nauwelijks zeggenschap heeft' over de uitzendwerknemer.1 5 Ook 
in de (lagere) rechtspraak wordt onder toezicht houden en leiding geven door de 
derde hetzelfde verstaan als werkgeversgezag ex artikel 7:610 l id 1 BW. 1 6 Beide be-
grippen dekken echter niet dezelfde lading. De gezagsverhouding op grond van ar
tikel 7:610 l id 1 BW is gebaseerd op een rechtsverhouding tussen degene die de ar
beid verricht en degene voor wie arbeid wordt verricht. De uitzendwerknemer ver
bindt zich niet met de opdrachtgever van de uitzendwerkgever bij wie hij de ar
beid verricht. Onder toezicht en leiding in de zin van artikel 7:690 BW impliceert 
dat tussen de uitzendwerknemer en die opdrachtgever sprake is van een feitelijke 
gezagsverhouding zonder dat tussen hen een rechtsverhouding bestaat. De uit
zendwerkgever heeft geen gezag over de'arbeid van de uitzendwerknemer. Wel 
heeft de uitzendwerknemer zich jegens de uitzendwerkgever verplicht arbeid te 
verrichten onder toezicht en leiding van de opdrachtgevers van de uitzendwerkge
ver. Bij dat laatste kan gesproken worden van een contractuele gezagsverhouding. 
Binnen de uitzendovereenkomst is de gezagsverhouding derhalve verdeeld in een 
contractuele en een feitelijke gezagsverhouding met respectievelijk de uitzendwerk
gever en de opdrachtgever(s) van de uitzendwerkgever, waarbij de rechtsverhou
ding tussen de uitzendwerkgever en de uitzendwerknemer in artikel 7:690 BW juri
disch is geduid als een arbeidsovereenkomst. 

12. S.W. Kuip & C.G. Scholtens, a.w. (noot 5), p. 919. 

13. F.B.J. Grapperhaus & M. Jansen, De uitzendovereenkomst, Deventer: Kiuwer 1999 p 34 

14. HR 15 april 1992, BNB 1992/291 en HR 21 november 1997, JAR 1998/16. Ook de Centrale Raad van 
Beroep overwoog dat het werken onder toezicht en leiding in artikel 7:690 BW betekent dat tussen 
de uitzendwerknemer en de derde een gezagsrelatie bestaat (CRvB 29 april 2004, USZ 2004/194). 

15. In navolging van de door hen genoemde Bolt en Spier: A.T. Bolt & J. Spier, 'De uitdijende reikwijdte 
van de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad', Handelmgen NJV1996-1, p. 105, F.B.J. Grapperhaus 
& M. Jansen, a.w. (noot 13), p. 35. 

16. Zie o.a. Ktr. Sittard-Geleen 13 februari 2008, JAR 2008/157. 
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12.2.3 De uitzendovereenkomst buiten het BW 

Voorschriften met betrekking tot uitzendarbeid en (eigen) definities van dit begrip 

zijn voorts terug te vinden in: 
1. de WAADI en 
2. de UitzendrichtEjn. 

Adl 
De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) bevat voorschriften 
die in acht moeten worden genomen door degene die arbeidskrachten ter beschik
king stelt aan een ander voor het onder toezicht en leiding van die ander verrich
ten van arbeid. Zo moet degene die de arbeidskracht ter beschikking stelt aan 
deze arbeidskracht op grond van artikel 8 W A A D I in beginsel hetzelfde loon beta
len als de inlener betaalt aan bij hem in dienst zijnde werknemers die dezelfde of 
vergelijkbare werkzaamheden verrichten en mag volgens artikel 9 WAADI van de 
arbeidskracht geen prestatie worden gevraagd in rui l voor het hem ter beschilsking 
stellen aan (de) inlener(s). Voorts mag de arbeidskracht niet ter beschikking wor
den gesteld aan een (onderdeel van een) ondemerning waar gestaakt wordt (artikel 
10 WAADI) en is degene die de arbeidskracht ter bescWkking stelt verplicht hem te 
informeren over de arbeidsomstandigheden bij de inlener (artikel 11 WAADI). 
In artikel 1 l id 1 sub c W A A D I wordt het ter beschikking stellen van arbeidskrach
ten gedefinieerd als 'het tegen vergoeding ter beschikking stellen van arbeidskrach
ten aan een ander voor het onder diens toezicht en leiding, anders dan krachtens 
een met deze gesloten arbeidsovereenkomst, verrichten van arbeid'. Deze definitie 
is ruimer dan de definitie van de uitzendovereenkomst in artikel 7:690 BW. Aller
eerst is niet noodzakelijk dat de terbeschikkmgstelling geschiedt in het kader van 
het beroep of bedrijf van degene die de arbeidskrachten ter beschikking stelt en 
eist de W A A D I niet dat tussen de ter beschikking gestelde arbeidskracht en degene 
die hem ter beschikking stelt een arbeidsovereenkomst bestaat. Hoewel uit de titel 
van de W A A D I volgt, dat deze wet betrekking heeft op allocatie door intermedi
airs, volgt noch uit de W A A D I zelf noch uit de wetsgeschiedenis bij de W A A D I 
dat deze wet uitsluitend betrekking heeft op terbeschikkingstelling van arbeids
krachten door partijen die een allocatiefunctie vervullen op de arbeidsmarkt. Door
dat in de WAADI niet wordt aangeknoopt bij de uitzendovereenkomst van artikel 
7:690 BW, maar in plaats daarvan een veel ruimer toepassingsgebied bestrijkt, kun
nen de hiervoor genoemde voorschriften uit de W A A D I eveneens van toepassing 
zijn op andere terbeschikkmgstellingsvarianten dan die op basis van een uitzend
overeenkomst ex artikel 7:690 BW, waarbij de arbeidskracht onder toezicht en lei
ding van een inlener arbeid verricht. 1 7 

17. De WAADI is niet van toepassing op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten in het kader 

van een overeenkomst van aanneming van werk (artikel 1 lid 3 sub a WAADI) en bij intra-concern 

detachering (artikel 1 lid 3" sub c WAADI). 
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Ad 2 

RichtUjn 2008/104/EG van 19 november 2008 betreffende uitzendarbeid (ook wel 
kortweg aangeduid als de Uitzendrichtlijn) bevat door de lidstaten in hun natio
nale wet- en regelgeving te implementeren voorschriften waarmee wordt gewaar-
borgd dat voor uitzendkrachten dezelfde essentiele arbeidsvoorwaarden gelden als 
voor werknemers die in dienst zijn bij de inlener. Daarnaast voorziet artikel 4 van 
de UitzendrichtUjn in een verplichting tot heroverweging door de afzonderlijke lid
staten van binnen hun nationale wetgevingen bestaande verbodsbepalingen of be-
perkrngen met betrekking tot het gebruik van uitzendkrachten. Dergelijke verbods
bepalingen zijn na de implementatie van de UitzendrichtUjn slechts nog toegestaan 
voor zover hiervoor redenen van algemeen belang bestaan die verband houden 
met de bescherming of het welzijn van de uitzendkrachten of met het garanderen 
van de goede werking van de arbeidsmarkt dan wel het voorkomen van misbruik 
De Uitzendrichtlijn heeft beperkte gevolgen voor de Nederlandse wet- en regelge
ving op het gebied van uitzendarbeid.18 Dat is anders in lidstaten waarin de regu-
lering van uitzendarbeid nog in de kinderschoenen staat en voor lidstaten waarin 
het gebruik van uitzendarbeid op andere dan de hiervoor genoemde gronden ver-
boden of beperkt is. Opmerking verdient nog dat van uitzendarbeid in de zin van 
de Uitzendrichtlijn sprake is wanneer uitzendkrachten ter beschikking worden ge
steld aan inleners om 'tijdelijk' arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van 
deze inleners (artikel 3 hd 1 sub b en sub e van de Richthjn). Het gebruik van het 
begrip tijdelijk impliceert dat van uitzendarbeid in de zin van de UitzendrichtEjn 
sprake is m geval van terbeschikkmgstelling van uitzendwerknemers door de hier
voor genoemde traditionele uitzendbureaus met een allocatiefunctie. Hoewel in de 
defrnitiebepalingen in artikel 3 l id 1 sub a en sub b Uitzendrichtlijn wordt aange-
sloten bij de wijze waarop in de nationale wetgevingen van de lidstaten de uit
zendwerknemer en de uitzendwerkgever worden gedefinieerd, is uitzending in de 
Uitzendrichtlijn dus specifieker afgebakend dan in de tekst van artikel 7-690 BW 
Anderzijds sluit deze omschrijving in de UitzendrichtUjn aan bij de hiervoor be-
sproken wijze waarop de wetgever artikel 7:690 BW destijds (bij de totstandkoming 
van de bijzondere regeling van de uitzendovereenkomst) toeUchtte. 

18. Dat voor uitzendkrachten dezelfde essentiele arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers die in 
dienst zi,nbi, de inlener is reeds geregeld in de WAADI. In het kader van de implementatie van de 
Uitzendrichtlijn wordt de loonverhoudingsnorrn in het huidige artikel 8 WAADI uitgebreld en wor
den aan de WAADI bepalingen toegevoegd op het gebied van de toegang van uitzendkrachten tot 
bednjfsvoorziemngen of diensten van de inlener, vacaturemelding door de inlener en een belemme-
rrngsverbod bij indiensttreding bij de inlener. Voorts zal de inlener zijn ondernerningsraad ten min-
ste een maal per jaar moeten informeren over het gebruik van uitzendkrachten in de onderneming 
of grond van een aan artikel 31b WOR toe te voegen derde lid. Zie Kamerstukken II 2010-2011, 
32 895. 
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12.2.4 Het verlichte arbeidsrechtelijke regime bij uitzending 

Voldoet de uitzendovereenkomst aan de hiervoor besproken elementen uit de defi
nitie van artikel 7:690 BW, dan is sprake van een uitzendovereenkomst waarbij de 
werknemer een arbeidsovereenkomst heeft met de uitzender. De uitzendwerkgever 
is als werkgever in de zin van titel 7.10 BW aansprakelijk tot nakoming van de uit 
de arbeidsovereenkomst van de uitzendwerknemer voortvloeiende verplichtingen. 
Met de wetteUjke duiding van de uitzendovereenkomst als arbeidsovereenkomst 
in de zin van artikel 7:610 BW tussen de uitzendwerkgever en de uitzendwerkne
mer bevestigde de wetgever wat op basis van de hiervoor in paragraaf 12.2.1 ge
noemde arresten de heersende leer was in de jurisprudentie. Tegenover de zeker
heid die deze wetteUjke duiding van de uitzendovereenkomst als arbeidsovereen
komst gaf aan de uitzendwerknemer stond dat de uitzendwerkgever tegemoet 
werd gekomen met het verUchte arbeidsrechteUjke regime bij de beeindiging van 
de arbeidsovereenkomst van de uitzendwerknemer gedurende de eerste 26 weken, 
dan wel gedurende een langere bij cao overeengekomen periode. Daarmee werd 
recht gedaan aan de flexibiliteit die naar het oordeel van de wetgever mherent 
was aan uitzending. Daarnaast werd in Bijlage B bij het Ontslagbesluit een bijzon
dere regeling opgenomen voor de beoordeling van verzoeken om toestemming 
voor het opzeggen van arbeidsovereenkomsten van uitzendwerknemers. Op basis 
van deze bijlage geldt een soepelere ontslagtoets voor werknemers in de uitzends
ector. Het verUchte arbeidsrechtelijke regime bij uitzending is dus terug te vmden 
in: 
1. de bijzondere regeling van artikel 7:691 BW en 

2. de bijzondere regeling 'in Bijlage B bij het Ontslagbesluit voor de toetsing van 

ontslagen in de uitzendsector. 

Adl • , .. , 
Op de uitzendovereenkomst zijn de in artikel 7:691 BW opgenomen bijzondere re
gels van toepassing. Artikel 7:691 Ud 1 BW bepaalt dat de ketenregeling van artikel 
7-668a BW pas op de uitzendovereenkomst van toepassing is, nadat de uitzend
werknemer in meer dan 26 weken arbeid heeft verricht in het kader van de uit
zendovereenkomst. Op grond van artikel 7:691 Ud 2 BW kan in de arbeidsovereen
komst een uitzendbeding worden opgenomen waardoor de uitzendovereenkomst 
van rechtswege eindigt als de terbescrdkkmgstelling van de werknemer aan de op
drachtgever op verzoek van de opdrachtgever eindigt. Op zijn beurt mag de werk
nemer de arbeidsovereenkomst zonder opgave van redenen onverwijld opzeggen 
wanneer een dergelijk uitzendbeding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst. 
Het uitzendbeding geldt echter slechts gedurende de eerste 26 weken waarin de 
werknemer arbeid heeft verricht op basis van de uitzendovereenkomst (artikel 
7-691 Ud 3 BW). Na afloop van deze periode eindigt de arbeidsovereenkomst met 
meer van rechtswege wanneer de terbeschikkingsteUing op verzoek van de inlener 
eindigt en kan de werknemer de arbeidsovereenkomst ook niet meer per direct op
zeggen Artikel 7:691 l id 7 BW maakt mogehjk dat bij cao van de in dit artikel ge-
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noemde termijn van 26 weken wordt afgeweken. In thans binnen de uitzendsector 
geldende bedrijfstak-cao's is van deze mogelijkheid gebruikgemaakt. In de met de 
Algemene Bond Uitzendondernemingen gesloten cao (ABU-cao) is een systeem 
van drie fasen overeengekomen. In de eerste fase is de in artikel 7:691 BW gehan-
teerde termijn van 26 weken uitgebreid naar 78 weken. Gedurende de daaropvol
gende tweede fase kunnen in afwijking van artikel 7:668a BW gedurende twee jaar 
maximaal acht (van rechtswege eindigende) arbeidsovereenkomsten voor bepaalde 
tijd met de werknemer worden gesloten. In de daaropvolgende derde fase is de 
werknemer voor onbepaalde tijd in dienst (getreden) bij de uitzendwerkgever. In 
de andere bedrijfstak-cao's binnen de uitzendsector, de met de Nederlandse Bond 
van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen gesloten NBBU-cao en de door A l -
ternatief Voor Vakbond met de Nederlandse Vereniging van Uitzend- en Bemidde-
lingsbedrijven gesloten NVUB-cao, worden andere fasensystemen gehanteerd. 
Bij vooral grotere groepen of concerns zijn alle bij de verschillende groepsmaat-
schappijen werkzame werknemers in dienst bij een groepsmaatschappij. Vaak is 
dit een speciaal met dat doel opgerichte rechtspersoon die binnen de groep als cen
trale werkgever of 'personeels-bv' fungeert. Deze uitzend- of detacheringsvariant 
wordt ook wel intra-concern detachering genoemd. Op grond van artikel 7:691 lid 
6 BW is de in dat artikel opgenomen bijzondere regels voor de uitzendovereen
komst niet van toepassing op 'uitzendovereenkomsten waarbij de werkgever en 
de derde in een groep zijn verbonden als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 dan 
wel de een een dochtermaatschappij is van de ander als bedoeld in artikel 24a van 
Boek 2'. Uit de memorie van toelichting 2 0 bij deze bepaling blijkt dat met deze 
uitsluiting werd beoogd te voorkomen dat 'arbeidsorganisaties' via een eigen uit
zendbureau personeel ter beschikking van de eigen organisatie konden stellen, 
maar dan met minder verphchtingen, en werknemers van de ene naar de andere 
eenheid konden worden verschoven om zodoende opbouw van rechten te voorko
men. Omdat juist de allocatiefunctie van de uitzendwerkgever de grondslag 
vormde van de bijzondere regeling van de uitzendovereenkomst in titel 7.10 BW 
en de intra-concern detacherende groepsmaatschappij deze niet vervult op de ar
beidsmarkt, werd intra-concern detachering uitgesloten in artikel 7:691 l id 6 BW. 2 1 

Ad 2 

Bij opzegging van de arbeidsovereenkomst door de uitzendwerkgever wegens be
drijfseconomische redenen kan een beroep worden gedaan op Bijlage B bij het Ont
slagbesluit. Om gedwongen werknemerswisselingen bij opdrachtgevers te voorko
men geeft Bijlage B een van artikel 4:2 van het Ontslagbesluit afwijkende regeling 
in geval van ontslagen in de uitzendsector. Deze komt erop neer dat het afspiege
lingsbeginsel slechts op een beperkte groep inleenopdrachten van de uitzendwerk-

19. Artikel 1 Hd 3 sub c WAADI bevat een bepaling waarmee hetzelfde werd beoogd voor de toepassing 
van de WAADI. r e 

20. Kamerstukken II1996-1997, 25 263, nr. 3, p. 10. 

21. Kamerstukken II1996-1997, 25 263, nr. 3, p. 10 en 34. 
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gever hoeft te worden toegepast. Door deze beperking van de toepassing van het 
afspiegelingsbeginsel worden de lopende terbescWkkmgstelliiigen op grond van in
leenopdrachten met andere opdrachtgevers dan die waarbij de uitzendwerkzaam-
heden zijn komen te vervallen zo min mogelijk doorkruist. Voorts is in Bijlage B 
voor de beoordeling van de herplaatsingsverplichtingen de actuele situatie relevant 
en is de uitzendwerkgever gedurende een beperkte periode - afhankelijk van de 
duur van het arbeidsverleden van de uitzendwerknemer - nadat de inleenopdracht 
is komen te vervallen, verplicht zich in te spannen de uitzendwerknemer te her-
plaatsen bij een andere opdrachtgever. Volgens de Beleidsregels Ontslagtaak UWV 
WERKbedrijf 2 2 is de ratio van Bijlage B te voorkomen dat bij onverkorte toepassing 
van de hoofdregel uit artikel 4:2 l id 1 Ontslagbesluit de verhoudingen tussen een 
uitzendwerkgever en de opdrachtgevers ernstig worden verstoord. Onverkorte toe
passing van het afspiegelingsbeginsel van artikel 4:2 l id 1 Ontslagbesluit op de uit
zendsector zou namelijk tot - ongewenste - gedwongen werknemerswisselingen bij 
de inleners kunnen leiden. Bijlage B is van toepassing op 'traditionele' uitzendbu
reaus (de ter beschikking gestelde werknemers moeten, afgemeten naar het totale 
aantal werknemers, een belangrijk deel uitmaken van het personeelsbestand van 
de werkgever en de werkgever moet een allocatiefunctie vervullen op de arbeids
markt). Bij een verzoek om toestemming tot opzegging van de arbeidsovereen
komst met de uitzendwerknemer moet de uitzendwerkgever aan de hand van be-
scheiden aannemelijk maken dat de inleenopdracht is komen te vervallen en her-
plaatsingsmogehjkheden bij andere opdrachtgevers ontbreken. 

12.2.5 Werkgeversverplichtingen van de inlener bij uitzending 

Tussen de uitzendwerknemer en de inlener bestaat geen rechtsverhouding, maar is 
slechts sprake van een feitelijke relatie. Deze feitelijke relatie houdt in dat de werk
nemer bij en onder het feitelijke gezag van de inlener werkzaam is. Dat betekent 
niet dat hieraan voor de inlener geen juridische consequenties zijn verbonden. In 
publiekrechtelijke wetten en regelingen wordt, voor de toepassing van die wet of 
regeling, de inlener als werkgever aangemerkt naast of in plaats van de uitzend
werkgever. De inlener is op grond van het werkgeversbegrip in de Arbeidsomstan
digheden- en Arbeidstijdenwet als werkgever verantwoordelijk voor de nalevrng 
van de in die wetten opgenomen normen en regels gericht op bescherming van de 
werknemer tegen met zijn werkzaamheden samenhangende invloeden die zijn ge-
zondheid en welzijn bedreigen. Bovendien is de inlener als feitelijke werkgever in 
de zin van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV), naast de uitzendwerkgever, ver
antwoordelijk voor het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning voor een bij 

22. Beleidsregels Ontslagtaak UWV, versie'december 2009, hoofdstuk 15. 
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hem werkzame vreemdeling.2 3 Op grond van artikel 23 WAV kan de vreemdeling 
de inlener naast de uitzendwerkgever (hoofdelijk) aanspreken voor het in de desbe-
treffende bedrijfstak gebruikelijke loon indien voor hem geen tewerksteUingsver-
gunning werd aangevraagd. Ten slotte verkrijgt de uitzendwerknemer op grond 
van de WOR vanaf het moment waarop hij 24 maanden werkzaam is geweest bij 
dezelfde inlener (eveneens) medezeggenschapsrechten binnen de onderneming van 
die inlener. 

Ook in titel 7.10 BW worden juridische consequenties verbonden aan het feitelijke 
werkgeverschap van de inlener. Op grond van deze bepalingen is of kunnen de 
uitzendwerkgever en de inlener jegens de uitzendwerknemer hoofdelijk aansprake
lijk zijn voor: 

1. diens schade als gevolg van een bedrijfsongeval en 

2. voor de voldoening aan de werknemer van het toepasselijke minimumloon (en 
minimumvakantiebijslag) op grond van de Wet minimumloon en minimumva-
kantiebijslag (WML). 

Adl 

Op grond van artikel 7:658 l id 4 BW gelden de zorgplicht van artikel 7:658 BW en 
de aansprakelijkheid van de werkgever voor de schade van de werknemer wegens 
het niet nakomen daarvan ook voor de inlener van de werknemer. De zorgplicht 
van de werkgever ziet op de inrichting en het onderhoud van de lokalen, werktui-
gen en andere gereedschappen waarin of waarmee hij arbeid doet verrichten. Te
vens moet de werkgever ten aanzien van de te verrichten arbeid zo veel als redelij-
kerwijs nodig is instructies geven aan de werknemer, om te voorkomen dat deze in 
de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Komt de werkgever deze 
zorgplicht niet na, dan is de werkgever aansprakelijk voor de schade die de werk
nemer lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden (artikel 7:658 Ud 2 BW). 
h i het vierde Ud van artikel 7:658 BW zijn de zorgpUcht van artikel 7:658 Ud 1 BW 
en de aansprakeUjkheid van artikel 7:658 l id 2 BW tevens van toepassing verklaard 
op degene die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten 
door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft. Uit artikel 6:102 Ud 
1 BW volgt dat uitlener en de inlener dan hoofdelijk aansprakelijk zijn jegens de 
werknemer van de uitlener die arbeid verricht bij de inlener in de uitoefening van 
diens beroep of bedrijf. Behoudens in gevaUen waarin de inlener en de uitlener ter 
zake andersluidende afspraken maakten, kunnen zij op grond van artikel 6:102 Ud 
1 BW onderling regres nemen op de voet van de in dit l id van toepassing ver-
klaarde maatstaf van artikel 6:101 l id 1 BW - dus naar de mate waarin de aan 

23. Wel zou de inlener een aan hem, wegens het ontbreken van een tewerkstellingsvergunning, door de 
Arbeidsinspectie opgelegde boete kunnen verhalen op de uitzendwerkgever, omdat het zonder te-
werksteUmgsvergunning ter beschikking steUen van vreemdelingen als een tekortkoming in de nako-
ming van de opdrachtovereenkomst tussen de inlener en de uitzendwerkgever kan worden be-
schouwd. Zie Rb. Rotterdam 20 mei 2009, JAR 2009/178, Rb. Dordrecht 17 februari 2010, RAR 

2010/68 en Rb. Rotterdam 5 januari 2011, RAR 2011/70. 
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ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen. De inle
nersaansprakelijkheid van artikel 7:658 l id 4 BW werd als onderdeel van de Wet 
FlexibiUteit en Zekerheid aan artikel 7:658 BW toegevoegd en vond zijn oorsprong 
in vaste jurisprudentie van de Hoge Raad sinds 15 juni 1990.24 Bij de parlementaire 
behandeling van artikel 7:658 Ud 4 BW deelde de regering mee dat deze inleners-
aansprakeUjkheid gewenst was, omdat de vrijheid van degene die een bedrijf uitoe-
fent de arbeid te laten verrichten door eigen werknemers of ingeleende personen 
niet van invloed behoort te zijn op de rechtspositie van degene die het werk ver
richt en betrokken raakt bij een bedrijfsongeval of anderszins schade oploopt bij 
het verrichten van de arbeid. 2 5 Volgens de regering was artikel 7:658 l id 4 BW 
vooral van belang voor 'uitzendarbeid, uitlening en aaroieming van werk, waarbij 
tussen de werknemer en de derde (inlener) geen overeenkomst bestaat'. 
Over wat onder werkzaamheden in de uitoefening van het beroep of bedrijf moet 
worden-verstaan, werd tijdens de parlementaire behandeling van artikel 7:658 Ud 
4 BW meegedeeld dat het moet gaan om werkzaamheden die de derde in het 
kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf ook door eigen werknemers 
had kunnen laten verrichten. 2 7 De werkzaamheden moeten dus behoren tot dan 
wel verband houden met de (hoofd)activiteiten die normaliter binnen het beroep 
of bedrijf van de derde worden verricht. Onder deze (hoofd)activiteiten vaUen dan 
de direct onder het beroep of tot het (vervaardigen van) het product van het bedrijf 
behorende werkzaamheden, alsmede de deze werkzaamheden ondersteunende 
taken. Dat de werkzaamheden moeten worden verricht in de uitoefening van het 
beroep of bedrijf van de derde voor de toepassing van artikel 7:658 Ud 4 BW, im
pliceert niet dat sprake moet zijn van gezag of toezicht en leiding van die derde 
over de persoon die de arbeid verricht. In de rechtspraak van na de inwerkingtre
ding van artikel 7:658 Ud 4 BW speelt de omstandigheid dat sprake is van onderge-
schiktheid tegenover degene die de werkzaamheden laat verrichten echter vaak 
wel een belangrijke rol bij het aannemen van aansprakeUjkheid. Zo overwoog het 
Hof Den Haag 2 8 dat artikel 7:658 Ud 4 BW van toepassing was, omdat sprake was 
van een gezagsverhouding tussen de derde en de 'werknemer'. Hof Leeuwarden 
overwoog dat in het kader van aansprakelijkheid van artikel 7:658 Ud 4 BW sprake 
diende te zijn van enige mate van ondergeschiktheid in overeeratemming met de 
betekenis die daaraan in artikel 6:170 BW is gegeven. Hof Amsterdam en Hof Arn-
hem oordeelde dat sprake moest zijn van enige gezagsverhouding, in die zm dat 
degene die de werkzaamheden Uet verrichten zeggenschap had over de wijze van 
uitvoering van de werkzaamheden door degene die de werkzaamheden vemcht-

24. H R 15 juni 1990, NJ 1990/716 (Stormer/Vedox). Zie ook S.D. Lindenbergh & P.L.M. Schneider, 'Over 

de grenzen van artikel 7:658 Hd 4 BW', Tap Special (Tien jaar flexwet) 2009-3. 

25. Kamerstukken II1997-1998, 25 263, nr. 14, p. 6. ' 

26. Kamerstukken 111997-1998, 25 263, nr. 14, p. 6. 

27. Kamerstukken II1998-1999, 26 257, nr. 7, p. 15. 

28. Zie HR 18 november 2005, JAR 2005/288. 

29. Hof Leeuwarden 22 maart 2006, JAR 2006/98. Zie ook Hof Amsterdam 22 februari 2011, AR 2011, 

214 en Prg. 2011,116, maar dan zonder verwijzing naar artikel 6:170 BW. 
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te. lets genuanceerder lag dat in de uitspraken van de kantonrechter te Amster
dam, de kantonrechter te Schiedam en de voorzieningenrechter bij de Rechtbank 
Rotterdam,3 1 waarin werd overwogen dat de instructiebevoegdheid van de derde 
jegens de 'werknemer' een van de factoren was die een rol speelde bij een beroep 
op artikel 7:658 l id 4 BW. Hof Den Bosch32 overwoog dat bij het bepalen of sprake 
is van werkzaamheden in de uitoefening van het beroep of bedrijf relevant was, 
dat de derde een instructiebevoegdheid had jegens de werknemer. In uitspraken 
van de kantonrechter te Den Haag en de voorzieningenrechter bij de Rechtbank 
Den Bosch,33 waarin het ging om aansprakelijkheid van (onder)aannemers, werd 
echter noch van een gezagsverhouding, noch van instructiebevoegdheid gesproken, 
maar werd overwogen dat artikel 7:658 l id 4 BW van toepassing was wanneer geen 
sprake was van 'branchevreemde' werkzaamheden.34 Dat laatste is mijns inziens 
op grond van de voormelde wetsgeschiedenis van doorslaggevend belang bij een 
beroep op inlenersaansprakelijkheid op grond van artikel 7:658 l id 4 BW. In de 
hiervoor aangehaalde rechtspraak wordt naar mi jn mening ten onrechte onder 
werkzaamheden in de uitoefening van het beroep of bedrijf hetzelfde verstaan als 
werkzaamheden verricht in een ondergeschiktheidsverhouding. Hoewel de aanwe-
zigheid van enige gezagsverhouding of een instructiebevoegdheid een belangrijke 
aanwijzing is dat sprake is van werkzaamheden die behoren tot de bedrijfsuitoefe
ning, is dit niet hetzelfde. Ook wanneer geen sprake is van enige gezagsverhou
ding of een instructiebevoegdheid, kan mijns inziens sprake zijn van in het kader 
van de bedrijfsuitoefening verrichte werkzaamheden.35 Aan de andere kant bete
kent dit eveneens dat de inlenersaansprakelijkheid van artikel 7:658 l id 4 BW niet 
automatisch van toepassing is bij uitzending in de zin van artikel 7:690 BW. Hoe
wel de inlener ex artikel 7:690 BW toezicht en leiding heeft over de arbeid van de 
aan hem ter beschiWdng gestelde werknemer en er daardoor doorgaans sprake zal 
zijn van werkzaamheden in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, is het moge
lijk dat de door deze uitzendwerknemer verrichte werkzaamheden geen onderdeel 
uitmaken van de bedrijfsmtoefening van de inlener. 

30. Hof Amsterdam 22 februari 2011, AR 2011, 184 en LJN: BP6445 en AR 2011, 185 en LJN: BP6637. 

31. Ktr. Amsterdam'20 juli 2001, JAR 2001/222, Ktr. Schiedam 7 december 2004, JAR 2005/41, Vzr. Rb. 
Rotterdam 1 maart 2002, JAR 2003/12. 

32. Hof Den Bosch 20 maart 2007, JAR 2008/182. 

33. Ktr. Den Haag 11 juli,2002, JAR 2002/234, Vzr. Rb. Den Bosch 9 juli 2007, JAR 2007/226 en RAR 

2007/130. 

34. Onbegrijpelijk in dit kader naar mijn mening is de volgende overweging in het arrest van het Hof 
Den Haag 22 april 2005, JAR 2005/170, waarin de werknemer van de onderaannemer een bedrijfson
geval overkwam bij het verrichten van werkzaamheden voor de aannemer: 'Tussen partijen (de aan-
nemer en de ondernemer) staat vast dat er in dit geval sprake was van onderaanneming en niet van 
het ter beschikking stellen van een arbeidskracht. De bepalrngen en rechtspraak met betrekking tot 
de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van een uitgeleende arbeidskracht zijn hier dus niet (als 
zodanig) van toepassing.' 

35. Zoals bij (onderjaanneming of bij de uitbesteding van bepaalde tot de bedrijfsuitoefening behorende 
specialistische werkzaamheden. 
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Ad 2 
Op grond van artikel 7:692 BW is de inlener van een uitzendwerknemer van een 
niet-gecertificeerd uitzendbureau jegens die uitzendwerknemer hoofdelijk aanspra
kelijk voor de voldoening van het toepasselijke rrummumloon en de toepasselijke 
rrdrvimumvakantiebijslag op grond van de WML. Omdat sprake is van een hoofde-
lijke aansprakelijkheid, hoeft de uitzendwerknemer niet eerst het uitzendbureau 
aan te spreken, maar staat het hem vrij direct de inlener aan te spreken tot betaling 
van het minimumloon. 3 6 De wetgever beoogde hiermee fraude en illegaUteit door 
en bij malafide uitzendbureaus tegen te gaan. Uitbaters van dergelijke malafide uit
zendbureaus maken zich schuldig aan concurrentievervalsing, uitbuiting van 
(vooral buitenlandse) uitzendwerknemers en aan het ontduiken van belastingen en 
premies.3 7 Met de inlenersaansprakelijkheid van artikel 7:692 l id 1 BW werd niet 
alleen beoogd illegale werknemers te beschermen, maar eike werknemer die ter be
schikking wordt gesteld aan een derde, ongeacht het op de arbeids- en uitzend
overeenkomst van toepassing zijnde recht.38 Daardoor kan de inlener, nadat hij de 
rekening van het uitzendbureau betaalde, worden aangesproken door de uitzend
werknemer voor het verschil tussen het door hem ontvangen loon en het mini
mumloon. Hoewel de inlener ter zake regres kan nemen op het uitzendbureau, zal 
het in de praktijk lastig zijn deze bedragen te verhalen op het malafide - en daar
door op dat moment wellicht niet meer te traceren - uitzendbureau. 
De inlener die de uitzendwerknemer betrekt van een bij het Register Normering 
Arbeid van de Stichting Normering Arbeid (SNA) geregistreerd en door het Neder-
lands Normalisatie-instituut (NEN) gecertificeerd uitzendbureau is op grond van 
artikel 7:692 Ud 2 BW gevrijwaard van deze inlenersaansprakelijkheid.39 Geregis-
treerde uitzendbureaus kunnen een certificaat aanvragen bij het Nederlands Nor-
maUsatie-instituut. Deze instelUng ontwikkelde de zogenoemde NEN 4400-1 norm 
voor Nederlandse uitzendbureaus en de NEN 4400-2 norm voor buitenlandse uit
zendbureaus. Het certificaat is alleen geldig in combinatie met de registratie van 
het uitzendbureau bij de SNA. Daarmee wordt voorkomen dat uitzendbureaus 
onder vertoning van een vals certificaat inleners misleiden. De inlener kan een van 
een datum voorziene verklaring downloaden van de website van de SNA. Hier-

36. Zie Kamerstukken II 2008-2009, 31 833, nr. 3, p. 3. 

37. Kamerstukken II 2008-2009, 31 833, nr. 3, p. 1. 

38. Kamerstuklcen II 2008-2009, 31 833, nr. 3, p. 1. 

39. Artikel 34 Invorderingswet 1990 - op grond waarvan de inlener naast het uitzendbureau (hoofdelijk) 

aansprakelijk is voor de belastingen en premies van de aan hem ter beschikking gestelde uitzend

krachten - bleef echter ongewijzigd gelden voor zowel inleners van gecertificeerde uitzendbureaus 

als voor inleners van niet-gecertificeerde uitzendbureaus. In het NJB heb ik een wetswijziging bepleit 

op basis waarvan de inlener van een gecertificeerd uitzendbureau eveneens gevrijwaard wordt van 

inlenersaansprakelijkheid voor de belastingen en premies van de aan hem ter beschikking gestelde 

uitzendkrachten. Zie J.F.H. Zwemmer, 'Inleners van gecertificeerde uitzendbureaus dienen te wor

den gevrijwaard van ketenaansprakeUjkheid', NJB 2010, 648. Zie anders M.S. Houwerzijl & S.S.M. 

Peters, 'Inlenersaansprakelijkheid mirdmumloon: paardenmiddel, papieren tijger of ei van Colum

bus?', TRA 2010/8-9, p. 11. 

40. Zie www.normeringarbeid.nl.' 
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mee kan hij, indien dat nodig mocht zijn, bewijzen dat hij er op het moment van de 
totstandkoming van de overeenkomst met het uitzendbureau van mocht uitgaan 
met een gecertificeerd uitzendbureau van doen te hebben. De inlener is gevrij
waard van aansprakelijkheid ex artikel 7:692 BW wanneer het uitzendbureau zijn 
certificering verliest gedurende de periode waarin de inlener de uitzendwerknemer 
betrekt van het uitzendbureau. 

12.2.6 Opvolgend werkgeverschap in uitzendverhoudingen 

In afdeling 9 van titel 7.10 BW betreffende de beeindiging van de arbeidsovereen
komst wordt de door de werknemer in het kader van een eerdere arbeidsovereen
komst met een andere werkgever opgebouwde ontslagbescherming in aanmerking 
genomen bij de beeindiging van een aansluitende arbeidsovereenkomst voor be
paalde tijd wanneer deze andere werkgever moet worden beschouwd als 'opvol
gende werkgever'. 

Van een dergelijk opvolgend werkgeverschap is sprake wanneer deze werkgevers 
ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moeten worden elkan-
ders opvolger te zijn. Wat hieronder moet worden verstaan, blijkt niet uit de wets-
geschiedenis. De woorden spraken voor zichzelf volgens de wetgever.41 Een wijzi
ging van alleen de arbeidsvoorwaarden, zoals het loon, of van de locatie waar ge-
werkt wordt, staat niet in de weg aan een beroep op opvolgend werkgeverschap 
door de uitzendwerknemer. 4 2 De werkzaamheden hoeven ook niet precies het
zelfde te zijn gebleven. Doorslaggevend is of de aard van de door de werknemer 
op basis van arbeidsovereenkomsten met verschillende werkgevers verrichte werk
zaamheden hetzelfde is gebleven. Dat is het geval wanneer kan worden vastgesteld 
dat de in dienst van de verschillende werkgevers verrichte werkzaamheden ook op 
basis van een en dezelfde arbeidsovereenkomst hadden kunnen worden verricht, 
zonder dat een functiewijziging noodzakelijk zou zijn. De werknemer moet dus 
hetzelfde werk dan wel soortgelijk werk bij dezelfde ondemerning, opdrachtgever 
of op dezelfde locatie zijn blijven verrichten. In uitzendsituaties is dit aan de orde 
wanneer de uitzendwerknemer eerst op basis van een arbeidsovereenkomst met 
een uitzendwerkgever en aansluitend op basis van een arbeidsovereenkomst met 
de (voormalige) inlener dezelfde werkzaamheden blijft verrichten. De omgekeerde 
situatie waarbij de werknemer eerst in dienst was bij de latere inlener is ook moge
lijk. 

Op grond van deze extra ontslagbescherming eindigt een met de opvolgende werk
gever aangegane arbeidsovereenkomst voor bepaalde t i jd niet van rechtswege 
wanneer deze volgt op een niet rechtsgeldig opgezegde of door de rechter ontbon-
den arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Op grond van de Ragetlie-regel is 
dan voorafgaande opzegging nodig van die laatste arbeidsovereenkomst voor be
paalde tijd (artikel 7:667 lid 4 jo. 5 BW). Van een einde van rechtswege is evenmin 

41. Kamerstukken II1996-1997, 25 263, nr. 6, p. 11. 

42. Zie Kamerstukken II1998-1999, 26 257, nr. 7, p. 7. 
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sprake indien een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd volgt op een of meer ar
beidsovereenkomsten) voor bepaalde of onbepaalde t i jd en wanneer deze met 
meetelling van de daaraan voorafgaande arbeidsovereenkomst(en) (a) een termijn 
van 36 maanden overschrijdt of (b) de vierde opvolgende overeenkomst is. De ar
beidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt in die beide gevallen van rechtswege 
geconverteerd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op grond van arti
kel 7:668a l id 2 jo. l id 1 BW. 
Op grond van artikel 7:691 Hd 1 BW is artikel 7:668a BW - en dus ook het opvol
gend werkgeverschap uit Ud 2 van dat artikel - gedurende de eerste 26 weken 
waarin de uitzendwerknemer werkzaamheden verricht niet van toepassing. Artikel 
7:691 Hd 5 BW bepaalt echter dat bij de berekening van deze termijn van 26 weken 
worden samengeteld de periodes waarin de uitzendwerknemer voor verschfflende 
werkgevers arbeid verricht die ten aanzien van de verrichte arbeid redeUjkerwijze 
geacht moeten worden elkaars opvolger te z i jn . 4 3 Daarvan is sprake wanneer de 
werknemer de arbeid eerst op basis van een of meer arbeidsovereenkomsten voor 
bepaalde tijd met de latere inlener verrichtte en aansluitend dezelfde arbeid bij de 
inlener blijft verrichten op basis van een arbeidsovereenkomst met een uitzendbu
reau en wanneer de uitzendwerknemer op grond van opvolgende arbeidsovereen
komsten met verschiHende uitzendbureaus dezelfde werkzaamlieden voor dezelfde 
inlener of hetzetfde type inleners blijft verrichten. Ten slotte kan de omstandigheid 
dat de werknemer eerst als uitzendkracht werkzaam is voor de inlener en later een 
arbeidsovereenkomst sluit met deze inlener meebrengen, dat een tussen hen over-
eengekomen proeftijdbeding niet rechtsgeldig is wanneer de werkgever op grond 
van de eerdere uitzendovereenkomst reeds bekend is met de vaardigheden en ge-
schiktheid van de werknemer 4 4 

12.3 D E T A C H E R I N G 

Hoewel detachering geen wettelijk gedefinieerd begrip is, bestaat daarbij door-
gaans vanaf het begin een bestendiger arbeidsrelatie tussen de uitlenende werkge
ver en de uitgeleende werknemer dan bij de reguliere uitzendrelatie en is de ge-
middelde inleenduur van gedetacheerde werknemers langer dan die van reguliere 
uitzendkrachten.45 In de praktijk wordt in uiteenlopende situaties gesproken over 
detachering. In deze paragraaf zal daarom worden ingegaan op: 

• de verschHlende typen van detachering (par. 12.3.1) en 
• hun verhouding tot uitzending in de zin van artikel 7:690 BW (par. 12.3.2). 

43. In de fasensystemen van de in par. 12.2.4 genoemde cao's zijn deze termijnen en het maximumaantal 

binnen deze termijnen aan te gane arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van rechtswege eindi-

gende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd uitgebreid op grond van artikel 7:691 lid 7 BW en 

artikel 7:668a lid 5 BW. 

44. HR 13 September 1991, Nj 1992, 130 (Dingler/Merkelbach) m.nt. Stein. Recentelijk nog herhaald in 

Rb. Leeuwarden 11 januari 2011, AR 2011, 47 en LJN: BF1638. 

45. Vgl. C.J. Smitskam, PS-special: De uitzendovereenkomst, Deventer: Kiuwer 2005, p. 9. 



502 
Bijzondere arbeidsverhoudingen 

12.3.1 Verschillende typen van detachering 

Voorafgaand aan de mwerkmgtreding van artikel 7:690 BW onderscheidde deta
chering - toen ook wel in- en uitlening genoemd - zich van uitzending, doordat 
bij uitzending na afloop van de terbeschikkingstelling een einde kwam aan de 
overeenkomst tussen de uitzender en de werknemer. Dit was veelal niet het geval 
bij detachering. Tussen de detacheerder en de werknemer bestond doorgaans een 
voortdurende arbeidsovereenkomst, ongeacht of daadwerkelijk arbeid werd ver
richt door de werknemer. Detachering kwam voor in verschillende varianten. Zo 
bestonden: 

1. uitleenbedrijven, die zich volledig toelegden op het ter beschikking stellen van 
hun werknemers aan derden; 

2. door verscliillende bedrijven opgerichte arbeidspools om wisselingen in de per-
soneelsbehoefte op te vangen, waarbij de werknemers in dienst waren bij de ar-
beidspool en verplicht waren arbeid te verrichten bij het bedrijf dat door de ar-
beidspool werd aangewezen; 

3. collegiate in- en uitlening, waarbij bedrijven - zonder een arbeidspool op te rich-
ten - elkaars werknemers in- en uitleenden; en 

4. intra-concern detachering, waarbij aUe werknemers binnen het concern in dienst 
waren van de holding- of moedermaatschappij dan wel een speciaal daartoe op
gerichte personeels-bv en uitgeleend werden aan de andere concernmaatschap-
pijen. 

Met de inwerkingtreding van artikel 7:690 BW kwam het onderscheid tussen uit
zending door uitzendbureaus en detachering door uitleenbedrijven goeddeels te 
vervallen en groeiden deze figuren naar elkaar toe. De andere drie hiervoor ge
noemde detacheringsvarianten komen, al dan niet vallende onder de regeling van 
de uitzendovereenkomst in titel 7.10 BW, tot op de dag van vandaag voor. 

12.3.2 Detachering en uitzending ex artikel 7:690 BW 

In de praktijk was al geruime tijd voor de inwerkingtreding van artikel 7:690 BW 
sprake van een vervaging van het onderscheid tussen uitzending en detachering. 
Eerst ontstonden detacheerbedrijven die de werknemer voor een bepaalde tijd - ge-
lijk aan de duur van diens detachering bij de derde - in dienst namen. Na afloop 
van de detachering eindigde de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dan van 
rechtswege. Later gingen ook uitzendbureaus zich met deze vorm van detache
ring bezighouden. Binnen de leenverhoudingen die thans detachering worden ge
noemd, kunnen twee hoofdvarianten worden onderscheiden: 

i 
46. Zie voor een beschouwing van de overeenkomsten en het naar elkaar toe groeien van uitzending en 

deiachering: K.M. van Holten, 'Detachering als altematief voor uitzendarbeid: een valkuil', TWS 
1994, p. 120-124. 
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1. de werknemer wordt ter beschikking gesteld aan een derde om onder toezicht 
en leiding van zijn eigen - uitlenende - werkgever arbeid te verricht; en 

2. de werknemer wordt ter beschikking gesteld aan een inlener om onder diens 

toezicht en leiding arbeid te verrichten.4 7 

De bijzondere regeling van de uitzendovereenkomst is niet van toepassing op deta
chering in de vorm van de eerste hoofdvariant. Omdat geen sprake is van toezicht 
en leiding van de derde is op de eerste hoofdvariant evenmin de W A A D I van toe
passing. h i deze situatie wordt de werknemer bijvoorbeeld ter beschikking gesteld 
aan een derde om i n diens bedrijf specialistische of hoog gekwalificeerde werk
zaamheden te gaan verrichten, waarvoor de derde niet zelf de kennis en de vaar-
digheden in huis heeft. Daardoor is geen sprake van feitelijk werkgeversgezag van 
de derde over de arbeid van de bij hem gedetacheerde werknemer, waardoor geen 
sprake is Van onder toezicht en leiding arbeid verrichten in de zin van artikel 7:690 
BW 4 8 In dat geval is sprake van een gewone arbeidsovereenkomst in de zin van 
artikel 7-610 l id 1 BW met de uitlenende werkgever. Daardoor kan met deze gede
tacheerde werknemer geen uitzendbeding ex artikel 7:691 hd 2 BW worden over-
eengekomen, is de ketenregeling van artikel 7:668a BW direct en niet pas na 26 
weken van toepassing op de arbeidsovereenkomst en kan de gedetacheerde werk
nemer de derde niet aanspreken voor het minimumloon op grond van artikel 
7:692 BW. Bovendien wordt deze werknemer nadat hij 24 maanden bij dezelfde 
derde gedetacheerd is niet aangemerkt als een eveneens in de onderneming van 
die derde werkzame werknemer op grond van (artikel 1 Ud 3 sub a WOR), omdat 
geen sprake is van uitzending ex artikel 7:690 BW. 

Bij de eerste hoofdvariant kunnen wel arbeidsrechtelijke verplichtingen rusten op 
de derde op grond van pubUekrechtelijke arbeidswet- en regelgeving. Indien de ge
detacheerde werknemer arbeid verricht die de derde 'gewoonlijk doet verrichten' is 
de derde als werkgever in de zin van de Arbeidsomstandigheden- en Arbeidstij
denwet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de naleving van de in die wetten 
neergelegde voorschriften.4 9 Evenals bij de hiervoor besproken iruenersaansprake-
Ujkheid van artikel 7:658 Ud 4 BW impliceert de voorwaarde dat de werkzaamhe
den moeten behoren tot de uitoefening van het beroep of bedrijf van de derde, 
niet dat sprake moet zijn van gezag of toezicht en leiding van de derde over de 
door de bij hem gedetacheerde werknemer verrichte.arbeid. Hierbij verdient aante-
kening dat de wetgever tijdens de parlementaire behandeling van de huidige Ar
beidstijdenwet meedeelde dat tussen de werkgever en de werknemer in de zm 
van de Arbeidstijdenwet wel een zekere gezagsrelatie moet bestaan. Dan zou ver-
dedigbaar zijn dat bij detachering in de eerste hoofdvariant de detacherende werk-

47. Fraktijkboek Flexibele Arbeidsrelaties, Deventer: Kiuwer (losbladig), onderdeel I 5.1 en C.J. Smitskam, 

a.w. (noot 45), p. 10. 
48. Zie par. 12.2.2 onder ad 4. 
49. Zie artikel 1 lid 1 onder a Arbeidsomstandighedenwet en artikel 1:1 lid 1 onder a Arbe,dst,,denwet. 

50. Kamerstukken II1993-1994, 23 646, nr. 3, p. 68. 
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gever als werkgever in de zin van de Arbeidstijdenwet moet worden beschouwd. 
Voor het van toepassing zijn van de WAV is niet relevant of sprake is van een ge
zagsrelatie tussen de gedetacheerde werknemer en de derde bij wie hij de arbeid 
verricht. De werkgever in de zin van de WAV is degene die in de uitoefening van 
een ambt, beroep of bedrijf een ander arbeid laat verrichten.5 1 Tussen hem en de
gene die de arbeid verricht, hoeft geen arbeidsovereenkomst of een gezagsrelatie 
te bestaan.52 

Wanneer de detachering in de vorm van de tweede hoofdvariant plaatsvindt, kan 
wel sprake zijn van een uitzendovereenkomst in de zin van artikel 7:690 BW. De 
detachering moet dan plaatsvinden in het kader van de uitoefening van het beroep 
of bedrijf van de uitlenende werkgever, hetgeen op basis van de hiervoor bespro-
ken wetsgeschiedenis impliceert dat het beroep of bedrijf van de uitlenende werk
gever gericht moet zijn op het bij elkaar brengen van de vraag naar en het aanbod 
van (tijdeHjke) arbeid. Is dat laatste niet het geval, dan zal aan de hand van de be
doelingen van partijen bij het aangaan van de overeenkomst en de wijze waarop zij 
vervolgens feiteHjk uitvoering gaven aan de overeenkomst moeten worden vastge
steld of sprake is van een arbeidsovereenkomst ex artikel 7:610 Hd 1 BW met de de-
tacherende werkgever dan wel met de inlener. 5 3 Deze kwalificatievraag speelt 
onder meer bij bepaalde managementovereenkomsten en bij de hierna te bespreken 
payrollconstructie. 

12.4 P A Y R O L L I N G 

Payrolling is de meest recent ontstane variant van de in dit hoofdstuk besproken 
driehoeksrelaties.54 Het begrip komt niet voor in de wet en kent in de praktijk 
vele variaties.55 In deze paragraaf zal worden ingegaan op: 
• de verschillende typen van payrolling (par. 12.4.1); 

• hun verhouding tot uitzending in de zin van artikel 7:690 BW (par. 12.4.2); 
• de vraag wie de werkgever is indien geen sprake is van uitzending (par. 12.4.3). 

51. Artikel 1 lid 1 sub b onder 1 WAV. 

52. Zie o.a. ABRvS 17 maart 2010, LJN: BL7836 en Rb. Amsterdam 6 juni 2007, LJN: BB5573 

53. Zie o.a. H R 13 juli 2007, JAR 2007/231, RAR 2007/123 en NJ 2007, 449 m.nt. Verhulp (Stichting 

Thuiszorg Rotterdam/SUchting Pensioenfonds PGGM). 

54. Zie ook M.A. Kuyt-Fokkens, 'Payrolling: uitkomst of toch niet?', NJB 2006, 24, p. 1312-1316, AM. 

Bos & E.V. de Graaff, 'Payrolling, het outsourcen van werkgeverschap', Arbeidsrecht 2006/12, 

p. 17-22, E.M. Hoogeveen, 'De inlener en het werkgeverschap', ArA 2007, 3. J.P.H. Zwemmer, 'Waar-

om de payroUonderneming geen (uitzend)werkgever is', TRA 2009, 2, J.P.H. Zwemmer, 'De payroll-

onderneming, de inlener en het werkgeverschap in de (lagere) jurisprudentie', Tap 2010/1 en C.J. 

Smitskam, 'Payrolling: een nieuwe driehoeksrelatie in het arbeidsrecht', PS Documenta 2010, nr. 11/ 

55. Zie voor een overzicht van de verschillende variaties M A . Kuyt-Fokkens, a.w. (noot 54), p. 1312-

1316 en Y.A.E. van Houte, -Uitzending en payrolling; overeenkomst en verschil', ArbeidsRecht 2011/ 
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12.4.1 Verschillende typen van payrolling 

PayroUing impHceert niet in alle gevallen een driehoeksrelatie. Ook bedrijven die 
alleen de salarisadrriinistratie en andere administratieve taken van de werkgever 
uit handen nemen zonder zelf partij te worden bij de arbeidsovereenkomst noemen 
zich wel payrollbedrijf. Payrolling als driehoeksrelatie komt in de praktijk in twee 
varianten voor. In de eerste variant werft en selecteert de latere inlener van,het 
payrollbedrijf de werknemer, waarna deze werknemer een arbeidsovereenkomst 
sluit met een door de latere inlener aangezocht payrollbedrijf. In de tweede variant 
was de werknemer eerst op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst bij de la
tere inlener en sluit hij een arbeidsovereenkomst met een door de (voormalige) 
werkgever aangezocht payroHbedrijf. In beide varianten gaat het payroUbedrijf de 
werknemer op basis van een opdrachtovereenkomst exclusief ter bescWlddng stel
len aan die inlener. Hoewel de inlener de payrollwerknemer na verloop van tijd 
soms (weer) een arbeidsovereenkomst aanbiedt, wordt met payrolling in beginsel 
een permanente uitbesteding (outsourcing) van het administratieve en juridische 
werkgeverschap aan het payroUbedrijf beoogd. 

12.4.2 Payrolling en de uitzendovereenkomst ex artikel 7:690 BW 

In 2006 kwam de eerste Cao voor Medewerkers van PayroU Ondernemingen (pay-
roU-cao) tot stand. In deze cao wordt payrolling als volgt gedefinieerd: 

'Payroll-overeenkomst: de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de werkgever, in het 

kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de werkgever ter beschikking wordt gesteld 

van een derde om krachtens een.door deze aan de werkgever verstrekte - in beginsel langdurige -

opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde. De payroll-overeenkomst 

. komt tot stand na werving van de werknemer door de derde, niet door de werkgever. De werkge

ver vervult in redelijkheid de taken die hij van rechtswege als werkgever draagt en de dienstverle-

ning van de ter beschikking stellende werkgever richt zich in het bijzonder op betaling van het 

loon en de daarmee samenhangende loonadministratie. De werkgever is niet gerechtigd de werkne

mer ter beschikking te stellen van andere ondernemingen dan de onderneming van de derde, an

ders dan in geval van re-integratie wegens arbeidsongeschiktheid of wegvallen van de opdracht 

bij de derde.' 

Het payroUbedrijf neemt dus alle aan het werkgeverschap verbonden juridische en 

adrriinistratieve verpliditingen en verantwoordeUjkheden op zich, zoals het betalen 

van loon en het bijhouden van een salarisadrriinistratie en het afdragen van belas

tingen en premies. 
De payroll-cao is van toepassing op payroUbedrijven die l id zijn van de Vereniging 
Payroll Ondernemingen (VPO) en waarvan de bedrijfsactiviteiten uitsluitend be
staan in payroUen en aldus niet tevens in bijvoorbeeld het uitzenden of detacheren 
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van werknemers.56 Eind 2010 berichtte het Financieele Dagblad dat het aantal onder-
nemers dat gebruikmaakt van payrolling verdubbelde in drie jaar.5 7 In 2007 maak-
ten 2250 bedrijven gebruik van de diensten van payrollbedrijven en op dat moment 
waren dat er ruim 5000. Op haar website5 8 sprak de VPO de verwachting uit dat in 
2015 ongeveer 218.000 banen zijn ingevuld met payrollovereenkomsten. In 2009 
werkte 144.000 arbeidskrachten via een payrollovereenkomst. Of het allemaal zo 
een vaart zal lopen, is overigens nog maar af te wachten. De payroll-cao liep af op 
31 december 2010 en werd toen automatisch verlengd tot 1 januari 2012. In maart 
2011 zegden de vakbonden de payroll-cao op. 
In de payroll-cao namen de VPO en de vakbonden op dat de payrollovereenkomst 
een uitzendovereenkomst is in de zin van artikel 7:690 BW. 5 9 Of payrolling een u i t 
zendovereenkomst in de zin van artikel 7:690 BW is, staat echter niet ter vrije bepa
ling van partijen, maar hangt ervan af of de driehoeksrelatie voldoet aan de defini
tie van artikel 7:690 BW. Dat werd ook door de minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid bevestigd toen hem werd gevraagd naar betekenis van deze be
paling uit de payroll-cao.60 In geval van een geschil over duiding van een payroll
overeenkomst is het uiteindelijk aan de rechter om te beoordelen of een payroll
overeenkomst kan worden gekwalificeerd als een uitzendovereenkomst, aldus de 
minister. Naar de letter van de wet kan de payrollovereenkomst als gedefinieerd 
in de payroll-cao worden aangemerkt als een uitzendovereenkomst in de zin van 
artikel 7:690 BW. De payrollwerknemer en het payrollbedrijf verbinden zich met el
kaar; het ter beschikking stellen van werknemers aan de inlener die deze werkne
mers eerst zelf wierf en selecteerde, is wat het payrollbedrijf doet; het payrollbedrijf 
stelt de payrollwerknemer ter beschilsking aan de inlener krachtens een opdracht
overeenkomst met de inlener en de payrollwerknemer verricht de arbeid onder toe
zicht en leiding van de inlener. Dat de terbeschikkingstelling moet geschieden in 
het kader van een door de werkgever op de arbeidsmarkt vervulde allocatiefunctie, 
vormt geen onderdeel van de tekst van de wet, zo constateerde ook de minister. 
Zoals hiervoor gesteld, dient de wet echter in overeenstemming met de daaraan 
ten grondslag liggende wetsgeschiedenis te worden uitgelegd.6 1 Nu uit de wetsge-
schiedenis van artikel 7:690 BW blijkt dat deze bepaling betrekking heeft op drie
hoeksrelaties waarbij de werkgever een allocatiefunctie vervult op de arbeids-
marktverhouding, dient het payrollbedrijf aan dit vereiste te voldoen, w i l de pay
rollovereenkomst kunnen worden gekwalificeerd als uitzendovereenkomst ex arti
kel 7:690 BW. Op de arbeidsmarkt vervult het payrollbedrijf echter niet de alloca
tiefunctie die werd beoogd met de in titel 7.10 BW opgenomen bijzondere regeling 

56. Artikel 2 van de payroll-cao 2009-2010. 

57. 'Papieren werkgevers in trek', fief Financieele Dagblad 30 november 2010. 
58. Zie www.vpo.nu. 

59. Artikel 6 lid 6 Cao voor Medewerkers van Payroll Ondernemingen 2009-2010. 

60. Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer van 24 maart 
2010 met referentie AV/AR/2010/4573 naar aanleiding van Kamervragen van het lid Vos (PvdA) 
over payrollondernemers die geen uitzendwerkgever zijn. 

61. Zie par. 12.2.2 onder ad 2. 
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voor de uitzendovereenkomst. Het payrollbedrijf richt zich niet op het bij elkaar 
brengen van de vraag naar en het aanbod van tijdelijke arbeid. De inlener werft 
en selecteert de werknemer zelf en zoekt daar een payrollbedrijf bij om het jur i
disch werkgeverschap op zich te nemen. Die werknemer wordt vervolgens niet t i j 
delijk en aan verschillende inleners ter beschikking gesteld, maar is exclusief en 
permanent werkzaam bij de inlener die hem wierf en selecteerde.62 Daardoor ver-
keert hij in een minder gunstige arbeidsrechtelijke positie dan wanneer hij op basis 
van een arbeidsovereenkomst bij de inlener van het payrollbedrijf i n dienst zou 
zijn. Zo kunnen met hem in afwijking van artikel 7:668a l id 1 BW op grond van 
de payroll-cao acht arbeidsovereenkomsten voor bepaalde t i jd worden aangegaan 
en komt hij op grond van de in die cao opgenomen berekening van de ontslagver-
goeding bij de beeindiging van de arbeidsovereenkomst op grond van bedrijfseco
nomische redenen in aanmerking voor een lagere ontslagvergoeding. Voorts heeft 
hi j , doordat hij niet in dienst is bij de inlener maar bij het payrollbedrijf, minder 
ontslagbescherming, omdat de enkele opzegging van de payrollovereenkomst met 
het payrollbedrijf door de inlener reeds als een bedrijfseconomische reden voor ont
slag wordt beschouwd door het UWV WERKbedrijf. 6 3 

12.4.3 Als payrolling geen .uitzending is 

Wanneer wordt geoordeeld dat payrolling geen uitzending is in de zin van artikel 
7:690 BW wegens het ontbreken van een allocatiefunctie van het payrollbedrijf, is 
de vraag of de payrollwerknemer dan op grond van 7:610 l id 1 BW een arbeids
overeenkomst heeft met het payroEbedrijf. De redtfsverhouding tussen de payroE
werknemer en het payroEbedrijf moet dan voldoen aan de definitie van artikel 
7:610 Ed 1 BW. In een reeks arresten vanaf 199764 heeft de Hoge Raad bevestigd 

62. Dat exclusieve en permanente terbescWkldngstelling het uitgangspunt vormt bij payrolling blijkt 

onder meer uit artikel 13 lid 6 van de payroll-cao 2009-2010, waarin is opgenomen dat aan de pay

rollwerknemer die 25 jaar werkzaam is geweest voor hetzelfde payrollbedrijf een extra vakantiedag 

wordt toegekend en hij er vervolgens voor eike aaneengesloten periode bij hetzelfde payrollbedrijf 

een extra vakantiedag bij krijgt. 

63. In de beleidsregels is hierover het volgende opgenomen: 'Als de opdrachtgever de payroll-opdracht 

beeindigt, is sprake van verval van een arbeidsplaats bij het payrollbedrijf (de formele werkgever). 

Voor het payrollbedrijf is er dan ook een bedrijfseconomische reden voor het indienen van een ont-

slagaanvraag voor de betrokken werknemer. Voor de onderbouwing van de aanvraag moet het pay

rollbedrijf aannemelijk maken dat de opdrachtgever de payroll-opdracht heeft beeindigd, Het pay

rollbedrijf hoeft dus niet aan te geven wat de reden is voor de beeindiging van de opdracht door de 

opdrachtgever, noch wordt deze door U W V getoetst.' Zie Beleidsregels Ontslagtaak UWV, versie de

cember 2009, hoofdstuk 16-2. Zie ook Ktr. Sneek 19 januari 2011, JAR 2011/81 m.nt. Zwemmer. 

64. H R 14 november 1997, JAR 1997/263 en NJ 1998, 149 (Groen/Instituut Schoevers B.V., h.o.d.n. 

Schoevers Opleidingen), H R 10 oktober 2003, JAR 2003/263 en NJ 2007, 446 (Van der Male B .V. / 

Den Hoedt), H R 10 december 2004, JAR 2005/15, RAR 2005/5 en NJ 2005, 239 (Diosynth B . V . / 

Groot-van Veen), H R 14 april 2006, JAR 2006/119, RAR 2006/74 en NJ 2007, 447 (Beurspromovendi) 

en HR 13 juli 2007, JAR 2007/231, RAR 2007/123 en NJ 2007, 449 m.nt. Verhulp (Stichting Thuiszorg 

Rotterdam/ Stichting Pensioenfonds PGGM). 
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en uitgewerkt dat daarbij niet alleen moet worden gekeken naar de elementen van 
artikel 7:610 l id 1 BW, maar ook naar de werkelijke bedoeling van partijen bij het 
sluiten van de overeenkomst. Die werkelijke bedoelingen van partijen worden vast
gesteld aan de hand van wat partijen bij het aangaan van de overeenkomst afspra-
ken en de wijze waarop feitelijk uitvoering is gegeven aan de overeenkomst. Daar
bij kan rekening worden gehouden met de maatschappeUjke positie van degene die 
de arbeid verricht. Corresponderen de door partijen gemaakte (contractuele) af-
spraken niet met de wijze waarop vervolgens door partijen uitvoering is gegeven 
aan de overeenkomst, kunnen partijen (en ook derden) zich, op grond van de dis-
crepantie tussen de door partijen bij het aangaan van de overeenkomst gemaakte 
afspraken en de wijze waarop partijen feitelijk uitvoering hebben gegeven aan de 
overeenkomst, beroepen op het bestaan van een arbeidsovereenkomst (of juist op 
het niet-bestaan van een arbeidsovereenkomst). Op basis van de voormelde juris-
prudentie van de Hoge Raad meen ik dat voor het werkgeverschap van het pay
rollbedrijf in de zin van artikel 7:610 l id 1 BW niet voldoende is dat het payrollbe
drijf een (schriftehjke) arbeidsovereenkomst sloot met de payrollwerknemer. 
Over de werkelijke bedoelingen van partijen bij de payrollovereenkomst en de 
wijze waarop zij hieraan uitvoering geven, kan in zijn algemeenheid worden ge
steld dat de overeenkomst tussen het payroUbedrijf en de inlener wordt aangegaan 
om te bewerkstelUgen dat de payroUwerknemer werkzaam wordt bij de derde zon
der bij deze inlener in dienst te treden. De payroUovereenkomst wordt niet aange
gaan in het kader van de aUocatiefunctie die het payrollbedrijf verricht op de ar
beidsmarkt, maar is slechts een papieren constructie waarmee het (juridische) 
werkgeverschap van de inlener wordt omzeild. Vanaf het eerste contact tussen het 
payroUbedrijf en de inlener is het de bedoeling van deze partijen dat het payroUbe
drijf aUeen in naam als werkgever van de payroUwerknemer zal gaan fungeren. 
Terwijl de payroEwerknemer een arbeidsovereenkomst sluit met het payroUbedrijf, 
gaat hij alsof hij in dienst is bij de inlener de arbeid verrichten bij deze inlener. 6 5 

Weliswaar accepteert de payroEwerknemer de door het payroEbedrijf en de inlener 
opgezette constructie door een arbeidsovereenkomst met het payroUbedrijf te slui
ten, aangenomen moet worden dat hij van zijn kant een arbeidsovereenkomst met 
de inlener beoogt, omdat hij geen belang heeft bij de payroEovereenkomst. Mtegen-
deel, als gevolg van de payrollconstructie verkeert hij (als gesteld in de vorige pa-
ragraaf) in een minder gunstige arbeidsrechtelijke positie dan wanneer hij een ar
beidsovereenkomst sluit met de inlener. De payroEconstructie heeft zo aEeen maar 
voordelen voor de werkgever. De medewerking van de payroEwerknemer aan de 
door de derde en het payrollbedrijf opgezette driehoeksrelatie wordt met name 
verklaard door zijn zwakkere (onderhandelings)positie tegenover de gezamenUjk 
optrekkende inlener en het payrollbedrijf. 6 6 Op gronden van deze werkeUjke be-

65. Van een situatie als aan de orde in het arrest van de Hoge Raad van 5 april 2002, JAR 2002/100 en 

NJ 2003, 124 m.nt. Heerma van Voss (ABN AMRO Bank N.V./Malhi) is bij payrolling geen sprake 

66. Vgl. o.a. C.J.H. Jansen & C.J. Loonstra, 'Art. 7:610 BW en de partijbedoeling', Tap 2010, 1 en 

A.R. Houweling & C.J. Loonstra, 'Toenemende verprivatisering van het arbeidsrecht?', Tap 2011, 5. 
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doelingen van partijen kan mijns inziens geen arbeidsovereenkomst worden aange
nomen met het payrollbedrijf. Het omzeUen van werkgeverschap vormt niet een 
partijbedoeling die een zeUstandige, inhoudelijke betekenis geeft aan de driehoeks
relatie en die daarmee het werkgeverschap van het payrollbedrijf legitimeert. De 
vraag is dan of op basis van de (werkeUjke) bedoelingen van partijen een arbeids
overeenkomst tussen de inlener en de payroEwerknemer bestaat. 
In een procedure waarin een payroUwerknemer zich beriep op het bestaan van een 
arbeidsovereenkomst met de inlener oordeelde de kantonrechter te Groningen, dat 
de werknemer in dienst was bij de inlener.6 7 In hoger beroep vernietigde het Hof 
Leeuwarden deze uitspraak echter.68 Voor het hof was de enkele omstandigheid 
dat de payroUwerknemer gecoritracteerd had met het payrollbedrijf genoeg om 
een arbeidsovereenkomst aan te nemen tussen de payrollwerknemer en het pay
rollbedrijf. Daaruit bleek naar het oordeel van het hof dat de payroUwerknemer 
had beoogd een arbeidsovereenkomst aan te gaan met het payroEbedrijf, nu hij op 
basis van dat contract had kunnen weten welke rol het payroEbedrijf zichzeE had 
toegedacht en hoe aan die rol uitvoering zou worden gegeven. Het hof gaat in zijn 
oordeel geheel voorbij aan de werkelijke bedoeEngen van partijen en de omstan
digheid dat de relatie tussen de payrollwerknemer en de inlener vanaf het begin 
voldeed aan de elementen van artikel 7:610 Ud 1 BW. Op de voet van de hiervoor 
genoemde jurisprudentie over de betekenis van de (werkelijke) bedoelingen van 
partijen bij de duiding van de arbeidsovereenkomst - en met name de arresten 
Van der Male/Den Hoedt 6 9 en STR/PGGM 7 0 - staat naar mi jn mening aan het 
aannemen van het werkgeverschap van de inlener niet in de weg dat het payroll
bedrijf en de werknemer een (schrifteEjke) arbeidsovereenkomst met elkaar sloten. 
Hoe partijen hun verhouding in deze schrifteEjke overeenkomst ook benoemen, in
dien in werkelijkheid een arbeidsovereenkomst met de inlener wordt beoogd en 
die verhouding aEe elementen uit artikel 7:610 Ed 1 BW bevat, is sprake van een 
arbeidsovereenkomst met de inlener. Daarbij speelt tevens de arbeidsmarktpositie 
van de payroEwerknemer een rol. Wanneer het bestaan van - en de identiteit van 
de werkgever bij - de arbeidsovereenkomst uitsluitend zou kunnen worden vastge
steld aan de hand van formele aspecten, zoals een schriftelijke overeenkomst, kan 
de werknemer voor de keuze worden gesteld afstand te doen van arbeidsrechteUj-
ke bescherming tegenover de 'echte' werkgever in de het kader van het verkrijgen 
van de baan. Dat is niet alleen in strijd met het dwingendrechtelijke karakter van 
artikel 7:610 Ud 1 BW, maar eveneens met de bescherrning van de werknemer als 
zwakkere partij tegenover de werkgever die de grondslag vormt van de arbeids
overeenkomst als bijzondere overeenkomst in het BW. 

67 Ktr. Groningen 15 december 2009, JAR 2010/27 en AR 2009/986. 

68. Hof Leeuwarden 23 maart 2010, JAR 2010/107, RAR 2010/90 en NJF 2010, 206. 

69 HR 10 oktober 2003, JAR 2003/263 en NJ 2007, 446 (Van der Male B.V./Den Hoedt). 

70. H R 13 juli 2007, JAR 2007/231, RAR 2007/123 en NJ 2007, 449 m.nt. Verhulp (Stichting Thuiszorg 

Rotterdam/ Stichting Pensioenfonds PGGM). 
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Omdat de payrollovereenkomst op grond van de werkelijke bedoelingen van par
tijen onvoldoende zelfstandige, inhoudeHjke betekenis heeft, kan het payroUbedrijf 
mijns inziens daarom niet als werkgever in de zin van titel 7.10 BW van de payroll
werknemer worden aangemerkt. Ook indien aangenomen wordt dat de inlener op 
grond van de (werkelijke) bedoelingen van partijen als werkgever van de payroU
werknemer moet worden beschouwd, dient de relatie tussen deze partijen wel te 
voldoen aan de elementen uit de definitie van artikel 7:610 Hd 1 BW. Naar mijn 
mening voldoet de relatie tussen de payroUwerknemer en de inlener aan alle ele
menten uit de definitie van artikel 7:610 Hd 1 BW. Daar doet de overeenkomst tus
sen de payrollwerknemer en het payrollbedrijf, waarin zij (onder meer) overeen-
kwamen dat het payroUbedrijf het loon aan de payrollwerknemer betaalt niet aan 
af. Evenmin kan naar mijn mening het payroUbedrijf naast de inlener als (mede)-
werkgever van de payrollwerknemer worden aangemerkt, omdat het dwingend-
rechteHjke karakter van artikel 7:610 Hd 1 BW zich verzet tegen een dergelijk con-
tractueel, puur formeel medewerkgeverschap van het payrollbedrijf. In mijn visie 
voert het payroUbedrijf op grond van de met de inlener gesloten' opdrachtovereen
komst de aan het juridische werkgeverschap verbonden financiele en administratie-
ve verpHchtingen uit die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst. 
Dat de elementen gezagsverhouding en persoonlijke arbeid - de payrollwerknemer 
is irnmers geworven en geselecteerd door de derde - deel uitmaken van de relatie 
tussen de payroUwerknemer werd hiervoor duidelijk. Dit bUjkt tevens uit de hier
voor aangehaalde definitie van payrolling in de payroU-cao. Ten aanzien van het 
element loon is dat minder duidelijk. Bij payrolling verbindt de payrollwerknemer 
zich in dienst van de inlener, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. 
De payroUwerknemer sluit echter een ('arbeidsovereenkomst met het payrollbe
drijf, waarin dit wordt vastgelegd en waarin het payroHbedrijf zich verplicht loon 
aan de payroUwerknemer te betalen. Artikel 7:610 Ud 1 BW stelt ten aanzien van 
het loon dat de werknemer 'zich verbindt (...) tegen loon gedurende zekere tijd ar
beid te verrichten'. Dat de werkgever zich ook met de werknemer verbindt 'per-
soonlijk' het loon aan hem uit te betalen, volgt niet uit de definitie van artikel 
7:610 Ud 1 BW. Het feit dat artikel 7:610a BW (wel) spreekt over arbeid verrichten 
'tegen beloning door die ander' maakt dat niet anders. Het in dit artikel neerge-
legde rechtsvermoeden omtrent het bestaan van een arbeidsovereenkomst is geen 
aanvulling op de definitie van artikel 7:610 l id 1 BW, maar bevat een weerlegbaar 
rechtsvermoeden waarmee de werknemer tegemoet wordt gekomen in diens be-
wijspositie ter zake van het bestaan van een arbeidsovereenkomst.71 Dat de werk
gever de loonbetaling aan een derde kan uitbesteden, vindt steun in het arrest 

71. Zo ook: G.C. Boot, Arbeidsrechtelijke bescherming (diss.), Den Haag: Sdu Uitgevers 2005, p. 40. Van 
Slooten merkt op dat in een eerdere ontwerpversie van artikel 7:610a BW niet het vereiste was opge
nomen dat de beloning door de arbeidgever werd voldaan en dus ook in gevallen waarin em derde 
betaalde behoudens tegenbewijs een arbeidsovereenkomst kon worden aangenomen, hetgeen ver-
gaande consequenties zou hebben gehad voor uitzend- en managementovereenkomsten.0J.M. van 
Slooten, Arbeid en loon (diss.), Deventer: Kiuwer 1999, p. 70. 
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Zaal/Gossink. 7 2 In dit arrest overwoog de Hoge Raad dat 'onder loon in artikel 
(7:610 Hd 1 BW) dient te worden verstaan (...) de vergoeding door den werkgever 
aan den werknemer verschuldigd ter zake van den bedongen arbeid'. Dat de werk
gever loon aan de werknemer verschuldigd is, impliceert niet dat de werkgever 
zich 'persoonHjk' aan de werknemer moet hebben verbonden tot betaling van het 
loon. Ik meen dat de betaling van het loon aan de werknemer niet op dezelfde 
wijze een 'persoonlijke' verplichting van de werkgever is als de verplichting tot 
het verrichten van arbeid een persoordijke verplichting van de werknemer is. Het 
door de werkgever uitbesteden van de loonbetaling aan een derde is dan verenig-
baar met het bestaan van een arbeidsovereenkomst in de zin van 7:610 l id 1 BW. 
Wel bli jf t de werkgever ondanks deze uitbesteding het loon verschuldigd aan de 
werknemer. In met name .het midden- en kleinbedrijf en bij de overheid is inmid
dels al gebruikelijk dat de loonadministratie wordt uitbesteed aan gespeciaHseerde 
administratieve dienstverleners. Het tevens uitbesteden van de betaling van het 
loon lijkt dan nog een kleine (administratieve) stap. Een dergelijke uitbesteding 
brengt mijns inziens niet mee dat niet (meer) voldaan is aan het element loon in 
de zin van artikel 7:610 Hd 1 BW en ik acht aannemelijk dat de civiele rechter daar-
over hetzetfde zal oordelen.74 Ten slotte zou het oordeel dat niet voldaan kan zijn 
aan het element loon wanneer niet de werkgever het loon betaalt maar een derde 
zich jegens de werknemer (heeft) verplicht tot het betalen van loon, zich niet ver-
houden met het materiele dwingendrechtelijke karakter van artikel 7:610 l id 1 BW: 
door de vaststelling of sprake is van een arbeidsovereenkomst niet aan partijen te 
laten, wordt de zwakkere onderhandelingspositie van de werknemer tegenover de 
werkgever gecompenseerd. Indien het element loon op deze formele wijze zou 
worden uitgelegd, zouden partijen bij de arbeidsovereenkomst de toepasseUjkheid 
van het arbeidsovereenkomstenrecht uit titel 7.10 BW contractueel kunnen uitslui
ten door de loonbetaling door een derde te laten verrichten. 

12.5 T O T SLOT 

Uitzendarbeid kwam op in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw als gevolg 
van de grote krapte op de arbeidsmarkt in die jaren. In die eerste jaren werd uit
zendarbeid vaak negatief geassocieerd met ronselaars en koppelbazen die zich 
schuldig maakten aan belastingontdmking en die met valse loonconcurrentie on-
rust veroorzaakten op de arbeidsmarkt. Met de invoering van het verguriningstel-
sel werd uitzending gereguleerd en gingen uitzendbureaus een steeds belangrijkere 
allocatiefunctie vervuUen op de arbeidsmarkt. Uitzendbureaus voorzien in een be
hoefte aan gespeciaHseerd personeel bij 'piek of ziek,' vervuHenr,een belangrijke rol 
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74. Vgl. Ktr. Amsterdam 24 november 1999, JAR 2000/19. 



5 1 2 Bijzondere arbeidsverhoudingen 

bij de (her)mtreding van werknemers op de arbeidsmarkt en leveren in tijden van 
economische crisis een belangrijke bijdrage aan het herstel van de economie door 
te voldoen aan de (grotere) behoefte aan flexibele arbeid. 

Deze allocatiefunctie van uitzendarbeid was voor de wetgever de reden voor het 
opnemen van een bijzondere regeling voor de uitzendovereenkomst in titel 7.10 
BW. Op basis van deze bijzondere regeling wordt binnen de driehoeksrelatie tus
sen de uitzendwerkgever, de opdrachtgever en de uitzendwerknemer de rechtsver
houding tussen het uitzendbureau en de uitzendwerknemer juridisch geduid als 
arbeidsovereenkomst. De uitzendovereenkomst onderscheidt zich van de gewone 
arbeidsovereenkomst doordat hierbij een verlicht arbeidsrechtelijk regime geldt dat 
- kort gezegd - op minder ontslagbescherming voor de uitzendwerknemer neer-
komt. Op grond van artikel 7:691 BW kan de arbeidsovereenkomst met de uitzend
werknemer gedurende de eerste 26 weken of gedurende een langere bij cao over-
eengekomen periode, per direct worden beeindigd en een verzoek om toestemming 
voor ontslag van de uitzendwerknemer bij het UWV WERKbedrijf wordt beoor
deeld aan de hand van de op uitzending toegesneden criteria in Bijlage B bij het 
Ontslagbesluit. Met deze verminderde ontslagbescherming van de uitzendwerkne
mer wordt recht gedaan aan de flexibiliteit die kenmerkend is voor uitzendarbeid. 
Dit kenmerkende, eigen karakter van uitzendarbeid, dat als rechtvaardiging gold 
voor de verminderde ontslagbescherming van de uitzendwerknemer, bracht mee 
dat het aantal uitzendwerknemers in de jaren na de inwerkingtreding van de arti
keien 7:690 e.v. BW niet explosief toenam, maar als percentage van de beroepsbe-
volking - evenals in de daaraan voorafgaande jaren - rond de 2,5-3% bleef schom-
melen. 

De allocatiefunctie van uitzendbureaus op de arbeidsmarkt vormt thans, ruim tien 
jaar na de inwerkingtreding van de bijzondere regeling voor de uitzendovereen
komst in titel 7.10 BW in dezelfde mate de grond voor haar status aparte in het 
BW. Dat impliceert dat wanneer sprake is van driehoeksrelaties waarbij geen spra
ke is van het door de werkgever vervullen van een allocatiefunctie op de arbeids
markt - zoals bij het hiervoor besproken payrolling en sommige varianten van de
tachering - geen sprake kan zijn van toepassing van een verlicht arbeidsrechtelijk 
regime als bij uitzending. Omdat dergelijke driehoeksrelaties mijns inziens niet 
kunnen worden.gekwalificeerd als uitzendovereenkomst in de zin van artikel 
7:690 BW, zou niet alleen het verlichte arbeidsrechtelijke regime bij uitzending niet 
van toepassing zijn, maar zou tevens aan de hand van artikel 7:610 l id 1 BW en de 
(werkeUjke) bedoelingen van partijen moeten worden beoordeeld of de met de con
tractuele werkgever gesloten 'arbeidsovereenkomst' voldoende zelfstandige, inhou-
deUjke betekenis heeft om hem als werkgever in de zin van titel 7.10 BW te kunnen 
aanmerken. Het enkele door de werknemer sluiten van een schriftehjke arbeids
overeenkomst met de contractuele werkgever binnen de driehoeksrelatie is daar
voor niet voldoende. Heeft die arbeidsovereenkomst niet voldoende zelfstandige, 
inhoudeUjke betekenis, dan zouden de werknemer en andere belanghebbende der
den zich naar mijn mening met succes kunnen beroepen op het werkgeverschap ex 
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