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Rubriek Ontslagrecht 
Uitspraak Voorzieningenrechter Rb. Den Haag 15 augustus 2002, JAR 2002/198. 
     
 
1. Inleiding 
 
De rechter moest oordelen in een geschil tussen de vakbonden en de CWI over de reikwijdte 
van Bijlage B van het Ontslagbesluit, en daarmee impliciet over het bereik van art. 7:690 BW 
en de Waadi. 
  
2. Feiten 
 
Bij brief van 30 mei 2002 deed CMG aan de CWI melding van haar voornemen 118 
werknemers, van wie 110 consultants en acht stafmedewerkers, te ontslaan ten gevolge van 
een op grond van economische en bedrijfsorganisatorische redenen noodzakelijk geworden 
reorganisatie. CMG vermeldde in die brief onder meer: “De kernaktiviteiten van NNL 
(bedoeld wordt: CMG, RMB) bestaan uit ICT-dienstverlening aan middelgrote en grote 
bedrijven in Groningen, Friesland en Drente. NNL stelt daartoe, door middel van 
opdrachten van klanten, haar consultants aan klanten beschikbaar om daar werkzaam te 
zijn.” en voorts: “De criteria die aangelegd zijn voor de selectie van de voor ontslag in 
aanmerking komende werknemers, bestaan, zoals op 18 april j.l. met u uitvoerig is 
besproken, uit een analoge toepassing van de uitzonderingsbepaling van het 
anciënniteitsbeginsel voor de uitzendsector (Bijlage B van het Ontslagbesluit). Dit op grond 
van het feit dat NNL (CMG) haar consultants bij haar klanten (opdrachtgevers) te werk 
stelt.” Bij brief van 1 juli 2002 verzocht CMG aan de CWI toestemming te verlenen voor 
opzegging van de arbeidsverhouding met 109 werknemers van CMG. Op 3 juli 2002 
bevestigde de CWI de ontvangst van de aanvraag.  

Bij brief van 12 juli 2002 voerde CNV Dienstenbond namens de voor ontslag 
voorgedragen werknemers die zij organiseert verweer tegen het hanteren door CMG van 
Bijlage B van het Ontslagbesluit. Hierna ontstond tussen CMG en de CWI enerzijds, en de 
CNV Dienstenbond en de inmiddels gealarmeerde FNV Bondgenoten anderzijds discussie 
over de toepasselijkheid van Bijlage B van het Ontslagbesluit. Bij brief van 18 juli 2002 
hebben de bonden de Raad van Bestuur van de CWI gesommeerd ervoor zorg te dragen dat 
de toetsing van de ontslagaanvragen geschiedt aan de hand van de normaal gebruikelijke 
regels van anciënniteit en niet op basis van Bijlage B van het Ontslagbesluit. Vier dagen later 
deelde de Raad van Bestuur aan de bonden mede dat hij voorlopig moet concluderen dat 
CWI met recht had geoordeeld dat de voor ontslag voorgedragen werknemers werkzaam 
zijn op basis van een driehoeksrelatie CMG-consultant-opdrachtgever in de zin van artikel 
7:690 BW en dat derhalve toepassing zou moeten worden gegeven aan Bijlage B van het 
Ontslagbesluit. 

Nadat noch de bonden, noch de CWI na een nadere briefwisseling bereid was het 
eigen standpunt te herzien, stapten de bonden naar de rechter. De bonden vorderden de 
CWI te gebieden binnen twee dagen na betekening van dit vonnis de door CMG verzochte 
ontslagaanvraag te toetsen aan de hand van normaal gebruikelijke regels van anciënniteit en 
niet op basis van de regels vervat in Bijlage B, alsmede CWI te verbieden de door CMG 
gevraagde ontslagvergunningen (mede) te laten toetsen door de tot op heden daarbij 
betrokken medewerkers. Daartoe voerden de bonden aan dat uit een enquête was gebleken 
dat de driehoeksarbeidsrelatie waar het hier om gaat niet als een uitzendovereenkomst in de 
zin van artikel 7:690 BW is te kwalificeren. Ook de arbeidsovereenkomsten van de 
betreffende werknemers bevatten niet de bepaling dat het om een uitzendovereenkomst zou 
gaan. Daarnaast bevatten deze arbeidsovereenkomsten een concurrentiebeding, iets wat 



wijst op het niet-bestaan van een uitzendovereenkomst. In de statuten van CMG ontbreekt 
bovendien in de doelomschrijving dat sprake zou zijn van detachering; voorts werden de 
werkzaamheden die de consultants op detacheringsbasis verrichtten onder toezicht en 
leiding van CMG verricht en niet onder leiding van de opdrachtgever. 

De CWI stelde daar ten eerste tegenover dat de ontslagprocedure nog niet was 
afgerond. Volgens de CWI zou bovendien alleen ruimte voor een rechterlijk oordeel omtrent 
de toepassing van het Ontslagbesluit bestaan indien de ingezette koers omtrent de 
beoordeling van de ontslagaanvraag “onmiskenbaar onjuist zou zijn”, hetgeen in casu “niet 
kan worden gezegd”. CMG, dat zich als belanghebbende in de procedure had gevoegd, 
voerde aan dat CMG een detacheringsbedrijf is. In de praktijk is sprake van een tweeledig 
karakter van de gezagsverhouding. De detacheringswerkzaamheden kunnen wel degelijk 
worden gebracht onder artikel 7:690 BW. Voorts meende CMG dat een belangenafweging in 
haar voordeel moet uitvallen. Indien namelijk toepassing van Bijlage B niet zou mogen 
plaatsvinden zou de voltooiing van de reddingsoperatie van CMG gevaar lopen.1 
 
3. De uitspraak  
 
De Haagse voorzieningenrechter stelde vast dat de wetgever ook andere 
driehoeksarbeidsrelaties dan die tussen (het ‘klassieke’) uitzendbureau en de uitzendkracht 
onder die regeling heeft willen brengen. De test moest zijn of de CWI het (voorlopige) 
standpunt had kunnen innemen dat in casu was voldaan aan de vereisten van de definitie 
van de uitzendovereenkomst. De klachten van de bonden werden stuk voor stuk ongegrond 
verklaard. Uit jurisprudentie van het Europese Hof kan worden opgemaakt dat het feit dat in 
een arbeidsovereenkomst niet schriftelijk is overeengekomen dat sprake is van een 
uitzendovereenkomst niet betekent dat deze afspraak niet van toepassing is. Voorts betekent  
het feit dat in de arbeidsovereenkomst een concurrentieverbod is opgenomen evenmin dat 
geen sprake is van een overeenkomst in de zin van artikel 7:690 BW. Het kan hooguit leiden 
tot een vernietiging van dat beding. Aan de enquête kon onvoldoende waarde worden 
gehecht worden. Dat de detacheringswerkzaamheden niet met zoveel woorden in de 
doelomschrijving van de statuten van CMG waren vermeld kon er niet toe leiden dat CMG 
niet kan worden gekenmerkt als een detacheringsbedrijf. De bonden konden voorts volgens 
de rechter hun stelling dat de consultants niet onder leiding en toezicht van een derde hun 
werkzaamheden verrichtten – een eis die art. 7:690 BW stelt - onvoldoende onderbouwen.  

Omdat geen van de klachten van de bonden gegrond werd verklaard, is het volgens 
de rechter “niet onjuist te noemen dat CWI zich (voorlopig) op het standpunt stelt dat de 
onderhavige driehoeksarbeidsrelatie voldoet aan de vereisten van de definitie van de 
uitzendovereenkomst overeenkomstig artikel 7:690 BW.” De vordering van de bonden werd 
afgewezen. 
 
4. Commentaar 
 
De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) heeft in 1998 de 
vergunningsplicht voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten afgeschaft. Deze 
afschaffing maakte het andere bedrijven mogelijk als ‘uitzendbureau’ te fungeren.2 Sterker 

                                                      
1 Dit is een argument dat in mijn optiek in deze situatie niet de doorslag zou mogen geven. De 
toepasselijkheid van Bijlage B zou niet mogen afhangen van een belangenafweging zoals door CMG 
voorgesteld. 
2 Momenteel is een wetsvoorstel tot wijziging van deze wet aanhangig, waarmee tevens de 
vergunningsplicht voor arbeidsbemiddeling zal verdwijnen (Kamerstukken II 2001-2002, 28 465, nrs. 1-
2). 



nog: sommige bedrijven bleken ineens als uitzendbureau te kunnen worden bestempeld. 
Deze afschaffing in 1998 kan niet worden losgezien van de introductie van de artikelen 7:690 
en 691 BW. Het eerste artikel definieert de uitzendovereenkomst als 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 opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en 
leiding van de derde. Artikel 7:691 regelt enkele (mogelijke) uitzonderingen op bepalingen 
die voor werknemers gelden: zo is de “kettingregel” ten aanzien van elkaar opvolgende 
arbeidsovereenkomsten (artikel 7:668a BW) pas na een half jaar van toepassing en kan in de 
arbeidsovereenkomst de bepaling worden opgenomen dat de arbeidsovereenkomst van 
rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de werknemer door de werkgever 
aan de derde op verzoek van die derde eindigt – het zogenaamde uitzendbeding.  

Het is evident dat een onderneming er in bepaalde gevallen een groot voordeel in ziet 
indien zij zichzelf als uitzendbureau zou mogen kwalificeren. Illustratief is de CMG-zaak. 
CMG had er belang bij dat Bijlage B van het Ontslagbesluit op haar van toepassing zou zijn: 
zo zou een inbreuk op het anciënniteitsprincipe mogelijk zijn. Volgens de vakbonden was 
deze bijlage niet op CMG van toepassing: CMG is geen uitzendbureau, want de statuten van 
CMG geven niet aan dat detachering de hoofdtaak van het bedrijf is. Daarnaast werden de 
werkzaamheden niet onder leiding en toezicht van de derde verricht en bevatten de 
arbeidsovereenkomsten van de betreffende werknemers niet de bepaling dat sprake is van 
een uitzendovereenkomst. De eerste en laatste klacht vinden echter geen steun in de 
formulering van artikel 7:690 BW, en de tweede klacht konden de vakbonden onvoldoende 
hard maken. De voorzieningenrechter wees de vordering van de vakbonden daarom af. 
CMG kon worden beschouwd als uitzendbureau. 

Mij is niet helder hoe de regering over dit soort situaties heeft gedacht bij de 
introductie van de Waadi en de artikelen 7:690 en 691 BW. Enerzijds stelde de regering: “Het 
begrip uitzendovereenkomst kan dus onder meer omvatten: uitzenden, uitlenen, detacheren 
en tewerkstellen via een arbeidspool.” Dit duidt op een ruim toepassingsbereik. Anderzijds 
stelt de regering echter: ”De bijzondere regeling van de uitzendovereenkomst geldt alleen 
voor die werkgevers die daadwerkelijk een allocatiefunctie op de arbeidsmarkt vervullen 
(…). Het incidenteel in voorkomende gevallen ter beschikking stellen van arbeidskrachten 
die door werkgevers die in feite geheel andersoortige beroeps- of bedrijfsactiviteiten hebben 
kan derhalve niet onder het regiem van de uitzendovereenkomst worden gebracht.” De tekst 
dat het uitzenden de hoofdactiviteit van de werkgever moest zijn – iets wat je je bij CMG 
sterk zou kunnen afvragen - is om onduidelijke redenen vervallen.3

Bij gebreke van een ondubbelzinnig antwoord op de vraag in hoeverre buiten de 
‘klassieke’ uitzendbranche opererende ondernemingen zich kunnen beroepen op het 
uitzendregime, zou ik de uitspraak van de Haagse rechter als juridisch juist willen 
bestempelen, nu die uitgaat van de tekst van de wet.4 Hoewel artikel 7:690 BW ruim genoeg 
is om de werkzaamheden van CMG onder de werking van dat artikel te kunnen vangen, is 
het echter de vraag of dat ook maatschappelijk gewenst is – iets waar niet zozeer de rechter, 
als wel de wetgever een antwoord op dient te geven. Met CMG zullen andere (ICT-
)bedrijven het etiket “uitzendbureau” kunnen krijgen, mits zij maar voldoen aan de eisen die 
artikel 7:690 BW stelt. Zijn de accountants die jaar in jaar uit bij bepaalde vaste klanten de 
boeken controleren ook ineens uitzendkracht geworden en moeten zij vrezen dat hun 
werkgever hen onder druk zet het zogenaamde uitzendbeding te tekenen?  

                                                      
3 Zie S.W. Kuip & C.G. Scholtens, Flexibiliteit en zekerheid. Parlementaire geschiedenis, Deventer: Kluwer 
1999, p. 918 e.v. 
4 Mits wordt vastgesteld dat inderdaad onder leiding en toezicht van de derde werd gewerkt, een 
element dat in de uitspraak niet geheel uit de verf komt. 



Mij dunkt dat er redenen zijn te verzinnen aan te nemen dat die angst moet worden 
weggenomen. Bedrijven als CMG vervullen geen allocatieve functie zoals uitzendbureaus 
dat doen. De allocatiefunctie staat bij hen op zijn minst niet voorop – het ontwikkelen en 
verkopen van softwareproducten lijkt me minstens zo belangrijk. Hun werknemers maken 
voorts deel uit van de arbeidsorganisatie, waar de relatie tussen het uitzendbureau en 
uitzendkracht normaal gesproken meer op afstand en korter durend is. De vraag is of artikel 
7:690 BW, de Waadi en/of het Ontslagbesluit wijziging behoeven dan wel of gebruik moet 
worden gemaakt van andere instrumenten om de toepasselijkheid van het uitzendregime op 
werkgevers die niet de door de wetgever bedoelde allocatieve (hoofd)functie hebben te 
voorkomen.5

                                                      
5 Denk hierbij aan de mogelijkheid die art. 12 lid 2 van de Waadi biedt een vergunningsplicht in te 
voeren voor ICT-bedrijven die zich op het uitzendregime willen beroepen. 


