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Bemiddelen en ter beschikking stellen van arbeidskrachten volgens de 
WAADI 
 
Mr. drs. R.M. Beltzer*  
 
Inleiding 
 
Allocatie van arbeidskrachten doet zich voor in twee gedaanten: arbeidsbemiddeling en 
terbeschikkingstelling van arbeidskrachten. Onder arbeidsbemiddeling wordt verstaan de 
dienstverlening ten behoeve van een werkgever en/of een werkzoekende waarmee de 
totstandkoming van een arbeidsovereenkomst (of een aanstelling tot ambtenaar) wordt beoogd. 
Het bekendste voorbeeld van arbeidsbemiddelaars zijn de arbeidsbureaus. 
Terbeschikkingstelling is het tegen vergoeding ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan 
een ander (een inlener), anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst. Er komt dus geen 
arbeidsovereenkomst tussen de terbeschikkinggestelde en de inlener tot stand. Het bekendste 
voorbeeld hiervan is de uitzending door een uitzendbureau. 

Voor de beide vormen van allocatie was tot 1 juli jl. een vergunning vereist. Met de op 
die datum in werking getreden Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (WAADI) 
komt daaraan wat de terbeschikkingstelling betreft een einde.1 De WAADI bevat voor een groot 
deel bepalingen die in de Arbeidsvoorzieningswet 1990 (Arbvowet 1990) en de daarop 
gebaseerde regelgeving waren opgenomen. In deze bijdrage zal ik ingaan op de belangrijkste 
bepalingen van de WAADI. 
 
 
Huidige regeling 
 
Voor een goed begrip van de veranderingen die de WAADI teweeg heeft gebracht, is het nuttig 
eerst kort aan te geven wat de oude regeling in grote lijnen tot 1 juli inhield.  

Het verlenen van arbeidsbemiddeling of het ter beschikking stellen van arbeidskrachten 
zonder vergunning van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie was verboden. Vergunninghouders 
waren onderworpen aan twee regelingen: het nog niet vervallen deel van de Arbvowet 1990 en 
de door het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA) vastgestelde regelen. In de wet 
waren de meest essentiële gedragsnormen uitgewerkt. De belangrijkste bepaling van de CBA-
regeling voor arbeidsbemiddeling was, dat van een werkzoekende geen tegenprestatie mag 
worden verlangd; voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten gold deze bepaling ook, 
maar was de vaststelling van een maximumtermijn van terbeschikkingstelling (6 maanden dan 
wel 1000 uur) belangrijker. De belangrijkste gedragsnorm in de Arbvowet 1990 was, dat 
vergunninghouders geen arbeidskrachten ter beschikking mochten stellen voor andere dan 
tijdelijke arbeid. 

Hiernaast werd het ter beschikking stellen van arbeidskrachten nog gereguleerd door de 
Coördinatiewet Sociale Verzekering (CSV). Art. 16a CSV stelde de inlener hoofdelijk 
aansprakelijk voor de afdracht van premies en belastingen die verschuldigd waren over de met 
inlening gemoeide loonsom. Art. 34 Invorderingswet bevatte een parallelle bepaling. De inlener 
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kon zich van deze aansprakelijkheid bevrijden, indien hij het inlenen meldde aan de 
bedrijfsvereniging en de arbeidskrachten alleen betrok van een vergunningshouder. 
 
 
Waarom wijziging? 
 
Er waren drie redenen deze regels, en dan met name de vergunningsplicht, te herzien.2 
Allereerst meende het kabinet dat wat aan de private sector kan worden overgelaten, buiten de 
bemoeienis van de overheid valt. Daarnaast zou regulering beperkingen opleggen aan de 
marktwerking, waardoor een rigiditeit ontstaat die de kans vergroot dat er geen optimaal 
werkende markt voor allocatieve diensten tot stand komt, hetgeen weer nadelig is voor een 
optimale arbeidsparticipatie. Een derde reden voor de herziening was dat de bestaande regels 
niet werden nageleefd. Zo verrezen overal detacheerbedrijven die zich met 
terbeschikkingstelling van arbeidskrachten bezighielden en die zich - terecht of onterecht - niet 
aan de vergunningsplicht onderwierpen.3 Controle op de naleving vond nauwelijks plaats, 
mede vanwege de hoge kosten die daaraan verbonden waren. Het systeem boette dus aan 
geloofwaardigheid in. 

Het kabinet zag het liefst dat het vergunningenstelsel zowel voor de 
terbeschikkingstelling als voor de arbeidsbemiddeling zou komen te vervallen. Maar het door 
Nederland geratificeerde verdrag no. 96 van de ILO uit 1949 verplicht tot een 
vergunningensysteem voor arbeidsbemiddeling. Daarom is de vergunningsplicht voor de niet-
openbare arbeidsbemiddeling gehandhaafd. Met de inwerkingtreding van het Verdrag 
betreffende private arbeidsbemiddeling (ILO-Verdrag nr. 181) in de loop van 1999 zal ook de 
vergunningsplicht voor arbeidsbemiddeling vervallen. 
 
 
Inhoud van de wet 
 
De WAADI brengt ten aanzien van een aantal onderwerpen een verandering mee. De 
belangrijkste wijzigingen vinden plaats ten aanzien van de terbeschikkingstelling van 
arbeidskrachten. Hieronder volgen puntsgewijs de belangrijkste bepalingen van de WAADI. 
 
I. Arbeidsbemiddeling 
 
• Zoals gezegd blijft het vergunningensysteem voor arbeidsbemiddeling bestaan (art. 2, eerste 

lid), omdat ILO-verdrag no. 96 - waaraan Nederland tot 2002 is gebonden - stelt, dat een 
vergunning nodig is voor bemiddelingsbureaus die voor hun bemiddeling betaling vragen. 

• Het verbod een tegenprestatie voor de bemiddeling te verlangen (art. 3, eerste lid) keert ook 
in de WAADI terug. Afschaffing van het verbod kan de ongelijkheid in kansen van 
werkzoekenden vergroten. Daarnaast brengt afschaffing van het verbod evenals handhaving 
van het verbod met mogelijkheid van ontheffing grote uitvoeringslasten mee. 

                                                 
2 Kamerstukken II 1996/1997, nr. 3, p. 4. 
3 Zie hierover Y.A.E. van Houte, “Detacheren en ter beschikking stellen; de wetgeving en de realiteit”, SR 1995-9, 
blz. 246-250 en P.C. van Schelven & M.C. Paap, “Detachering in de automatiseringsbranche”, SR 1995-9, p. 250-
253. 
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• Het zogenaamde onderkruipersverbod (art. 3, tweede lid) wordt gehandhaafd. Dit verbod 
houdt in dat het verboden is te bemiddelen ten behoeve van een bedrijf waar een collectief 
arbeidsconflict (staking) heerst. 

• De gelijkschakeling tussen arbeidsbemiddeling - waarbij een arbeidsovereenkomst tot stand 
komt - en terbeschikkingstelling met betrekking tot kunsten, amusement en beroepssport 
(art. 1, vierde lid) blijft gehandhaafd, daar men in deze sectoren voor het verwerven van 
inkomen over het algemeen sterk afhankelijk is van de inschakeling van impresario’s. 

 
II. Terbeschikkingstelling 
 
• Het vergunningsvereiste voor de terbeschikkingstelling van arbeidskrachten vervalt. 

Hiermee komt tevens een einde aan de discussie of de diverse detacheerbedrijven wel of niet 
een vergunning nodig hebben. 

• Het door het CBA vastgestelde systeem met betrekking tot de verhouding tussen lonen van 
ingeleende krachten en die van vergelijkbare eigen werknemers krijgt een wettelijke basis in 
art. 8. Behalve wanneer de wet of de CAO van de terbeschikkingsteller anders bepaalt, 
dienen de ingeleende krachten dezelfde lonen en overige vergoedingen te ontvangen als 
vergelijkbare werknemers van de inlener. Dit is de zogenaamde loonverhoudingsnorm. 

• Ook de terbeschikkingsteller mag van degene die hij ter beschikking stelt geen 
tegenprestatie verlangen (art. 9). 

• Het onderkruipersverbod geldt ook voor de terbeschikkingstelling (art. 10). 
• De artikelen 16a CSV en 34 Invorderingswet worden in verband met het vervallen van de 

vergunningsplicht gewijzigd. De inlener kan zijn aansprakelijkheidsrisico voor een juiste 
afdracht van premies en belastingen afdekken door gebruik te maken van een g-rekening, 
overeenkomstig de nieuwe regeling voor vrijwarende stortingen op g-rekeningen, zoals 
voorzien in het op 28 september 1996 bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel tot 
invoering van opdrachtgeversaansprakelijkheid en de kopersaansprakelijkheid in de 
confectiesector en invoering van de vrijwaringsregeling in de ketenaansprakelijkheid.4 Bij 
doorlening zijn zowel de doorlener als de inlener aansprakelijk voor een juiste afdracht. 

• Richtlijn 91/383/EG ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en gezondheid op 
het werk van werknemers met arbeidsbetrekkingen voor bepaalde tijd of 
uitzendbetrekkingen eist, dat het inlenende bedrijf aan het uitzendbureau een omschrijving 
geeft van de verlangde beroepskwalificaties en de kenmerken van de arbeidsplaats. 
Dezelfde plicht rust op de terbeschikkingsteller (art. 11). 

• Bij of krachtens AMvB kan ten aanzien van een specifieke sector een verbod of speciaal 
regime worden ingesteld ter correctie van ongewenste situaties op de arbeidsmarkt (art. 12). 
Van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt om een overgangssituatie te creëren in de 
bouw, waar het inlenen van arbeidskrachten vanaf 1970 niet toegestaan is geweest. 

 
 
Twee niet-terugkerende regelingen: de tijdelijkheidseis en het belemmeringsverbod 
 
I. De tijdelijkheidseis 
 
De tijdelijkheidseis van zes maanden dan wel 1000 uren bij terbeschikkingstelling is met de 
invoering van de WAADI verdwenen. In principe kunnen arbeidskrachten voor onbepaalde tijd 
                                                 
4 Kamerstukken II 1996/1997, 25 035, nr. 2. 
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ter beschikking worden gesteld. Het afschaffen van deze termijn werd mogelijk geacht omdat in 
de wet Flexibiliteit en Zekerheid, die op 1 januari 1999 in werking zal treden, het 
rechtsvermoeden is opgenomen dat iemand die langer dan zes maanden bij dezelfde inlener 
werkzaam is, een arbeidsovereenkomst met de terbeschikkingsteller heeft. Tevens is daarin 
opgenomen dat slechts bij CAO van de loondoorbetalingsplicht in de zin van art. 7:628 kan 
worden afgeweken. Gelet op deze verbeteringen achtte het kabinet het laten vervallen van de 
tijdelijkheidseis alleszins aanvaardbaar. 
 
II. Het belemmeringsverbod 
 
Deze voorheen in art. 93 lid 1 sub a van de Arbvowet 1990 opgenomen gedragsnorm houdt in, 
dat een intermediair aan de ter beschikking gestelde arbeidskrachten geen belemmeringen in de 
weg mag leggen met derden een arbeidsverhouding aan te gaan.5 Deze norm verdwijnt uit de 
wet zonder dat daar veel woorden aan vuil zijn gemaakt.6 Dat is vreemd, nu in de Nota 
Flexibiliteit en Zekerheid nog stond dat om de regel van vrijheid van arbeidskeuze te 
onderstrepen, het belemmeringsverbod gehandhaafd zou blijven.7 Gedachte achter het 
verdwijnen van deze regel is klaarblijkelijk dat geen gronden aanwezig zijn intermediairs op dit 
punt anders te behandelen dan gewone ondernemers. Dit zou kunnen betekenen dat het 
terbeschikkingstellers, zoals uitzendbureaus, voortaan vrijstaat ter beschikking gestelde 
krachten aan allerlei bezwarende bedingen te binden, zoals een concurrentiebeding. Art. 13 van 
de algemeen verbindend verklaarde CAO voor het uitzendwezen 1996 bevat echter wel een 
belemmeringsverbod dat vergelijkbaar is met art. 93a, eerste lid, sub a Arbvowet 1990. Blijft dit 
artikel 13 in toekomstige versies van de CAO voor het uitzendwezen bestaan, dan zal het 
belemmeringsverbod voor de belangrijkste groep van terbeschikkingstellers - de uitzendbureaus 
- blijven gelden.8

 
 
Conclusie 
 
Met de introductie van de WAADI zijn geen schokkende wijzigingen beoogd. De belangrijkste 
wijzigingen ten opzichte van de oude regeling vinden plaats ten aanzien van de 
terbeschikkingstelling van arbeidskrachten: de vergunningsplicht vervalt, alsmede de 
tijdelijkheidseis en het belemmeringsverbod. Ondanks dat terbeschikkingstelling aan minder 
regels is gebonden dan voorheen, is het nog maar de vraag of dit betekent dat in de toekomst 
naast uitzendbureaus vele andere bedrijven zich op de terbeschikkingstelling zullen gaan 
richten. Het verbod zonder vergunning arbeidskrachten ter beschikking te stellen werd immers 
al geregeld overtreden: de wijzigingen die de WAADI teweegbrengt zijn zo bezien niets anders 
dan een legalisering van een voorheen formeel verboden handelswijze. 

                                                 
5 Dit verbod staat eveneens in art. 13 van de CAO voor uitzendkrachten 1996. 
6 Kamerstukken II 1996/1997, 25 264, nr. 5, p. 6. 
7 Nota van de Minister van SZW, december 1995, p. 29, Staatscourant 1995, 236. 
8 Zie over het belemmeringsverbod ten aanzien van uitzendkrachten: L.J. de Vroe, “Geen obstakels bij 
indienstneming uitzendkracht”, ArbeidsRecht 1998/7/8, 41. 
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