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Ruim vier jaar Waadi: ab, tba en CMG 
 
R.M. Beltzer 
 
Inleiding 
 
Op 1 juli jl. vierde de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs1 (Waadi) haar 
vierde verjaardag. De wet, die destijds deel uitmaakte van de maatregelen die het 
kabinet begin jaren negentig nam om zowel de flexibiliteit als de zekerheid op de 
arbeidsmarkt te bevorderen, heeft minder de aandacht getrokken dan haar ‘grote 
zus’, de Wet Flexibiliteit en zekerheid2. Inmiddels is de Waadi conform art. 23 van de 
wet na drie jaar geëvalueerd; de minister van SZW was tevreden. Niettemin heeft in 
de zomer van dit jaar een wetsvoorstel tot wijziging van de Waadi3 het licht gezien. 
Belangrijkste wijziging die het wetsvoorstel voorstaat is de afschaffing van de 
vergunningsplicht voor arbeidsbemiddeling (ab), dit in navolging van de bij de 
inwerkingtreding van de wet in 1998 reeds afgeschafte vergunningsplicht voor de 
terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (tba). Een waarschijnlijk onverwacht 
gevolg van de afschaffing van laatstbedoelde vergunningsplicht in combinatie met 
de definitie van de uitzendovereenkomst zoals de Wet Flexibiliteit en zekerheid die 
in artikel 7:690 BW introduceerde, is dat de scheidslijn tussen de uitzendbranche – 
voor wie de regels zijn bedoeld – en ‘gewone’ werkgevers die ook uitzenden 
onduidelijk is geworden. Een recente uitspraak van de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Den Haag betreffende een voorgenomen collectief ontslag bij ICT-
werkgever CMG doet de vraag rijzen of het de evaluatie van de Waadi niet net te 
vroeg is gekomen en of de definitie van art. 7:690 BW onder de loep moet worden 
genomen. 
 
De evaluatie 
 
De Waadi schrijft in art. 23 voor dat zij na drie jaar wordt geëvalueerd. Belangrijkste 
wijzigingen die de wet in 1998 introduceerde waren het afschaffen van de 
vergunningsplicht voor de tba, het laten vervallen van de maximumtermijn voor 
uitzending (was 1000 uur of zes maanden) en de opheffing van het 
belemmeringsverbod. In de Waadi werd tevens opgenomen het verbod werknemers 
te leveren aan een bedrijf waar gestaakt wordt (onderkruipersverbod), alsmede het 
voorschrift dat ter beschikking gestelde werknemers een gelijke beloning moet 
worden toegekend als aan vergelijkbare werknemers bij de inlener wordt toegekend, 
tenzij de CAO van de uitzender en/of die van de inlener iets anders bepaalt 
(loonverhoudingsnorm). Deze en andere wijzigingen vonden plaats in het kader van 
deregulering en flexibilisering van de arbeidsmarkt. Omdat de inhoudelijke 
wijzigingen die de Waadi meebracht alleen de tba betroffen, heeft de evaluatie alleen 
betrekking op dat onderdeel.  

De in opdracht van het ministerie van SZW uitgevoerde evaluatie van de 
Waadi is medio 2001 aan de Tweede Kamer aangeboden. Begin november vond 
vervolgens een bijeenkomst met sociale partners plaats waarin de evaluatie werd 
besproken. Op basis hiervan heeft de minister van SZW aan de Tweede Kamer een 
brief met notitie gestuurd: volgens de minister kan worden geconcludeerd dat de 

                                                      
1 Staatsblad 1998, 306. 
2 Staatsblad 1998, 300. 
3 Kamerstukken II 2001-2002, 28 465, nrs. 1-2. 



Waadi naar behoren functioneert. 4 De loonverhoudingsnorm blijkt van onverkort 
belang te zijn voor de ordening van de tba. Het probleem van ‘botsende CAO’s’ – 
welke CAO is van toepassing indien zowel de CAO van de uitzender als die van de 
inlener de positie van de ingeleende krachten regelt? – is door aanbevelingen van de 
STAR aangepakt. Het verbod van de uitzendkracht een tegenprestatie te vragen staat 
buiten kijf; aan het nut van het onderkruipersverbod wordt niet getwijfeld. Niemand 
klaagt over het afschaffen van de maximale uitzendtermijn. Wel spreekt de minister 
zijn zorg uit over de evaluatie van de informatieplicht ten aanzien van de veiligheid. 
Hoewel de sector het nut van de plicht inziet, wordt zij matig nageleefd. Een 
wetswijziging is echter niet nodig, nu de boete op niet-nakoming sinds 1 januari is 
vertienvoudigd (van € 45,= naar € 450,=) en sociale partners bezig zijn met een 
arboconvenant voor de uitzendsector. Hoewel het vervallen van het 
belemmeringsverbod tot niet eenduidige rechtspraak heeft geleid – het kabinet 
noemt de rechtspraak “diffuus” - ziet het kabinet geen aanleiding de wet aan te 
passen: dit probleem moet door de rechter worden opgelost “aan de hand van de 
normen van redelijkheid en billijkheid”. Het verbod was destijds verdwenen “in 
verband met het reeds bestaande en wettelijk geregelde recht op vrije 
arbeidskeuze”.5 Met deze opmerking is niet alleen de directe horizontale werking 
van art. 19 lid 3 van de Grondwet binnengehaald, ook is duidelijk dat de redelijkheid 
en billijkheid blijkbaar dit grondrecht opzij kunnen zetten.6  

Het kabinet wil de mogelijkheid behouden een speciaal regime voor een 
bepaalde sector in te stellen om eventuele ernstige misstanden te kunnen aanpakken 
(art. 12 lid 1 Waadi). Hierbij kan gedacht worden aan illegale arbeid, zwartbetaling 
en incorrecte afdracht van premies en belastingen. 

Iets meer aandacht verdient de evaluatie van het vervallen van de 
vergunningsplicht, destijds de belangrijkste wijziging die de Waadi meebracht. Uit 
de evaluatie komt naar voren dat het merendeel van de ondervraagde intermediairs 
nadelige effecten van de afschaffing ervaart. De vergunning werd als een soort 
keurmerk beschouwd. Doordat ondernemers vrij kunnen toetreden tot de markt en 
zich niet altijd bij de ABU of de NBBU aansluiten, vallen zij niet onder een CAO, als 
er geen algemeenverbindendverklaring plaatsvindt. In dat geval kan er ongewenste 
concurrentie op arbeidsvoorwaarden optreden. Ook de malafide praktijken 
(koppelbazerij) in de land- en tuinbouw is door de respondenten vaak gekoppeld 
aan de afschaffing van de vergunningplicht voor uitzendbureaus. 

In deze klachten hebben de sociale partners en in navolging van hen het 
kabinet geen aanleiding gezien het vergunningstelsel ter discussie te stellen.7 Een 
vergunningstelsel kan (zoals ook is gebleken vóór 1998) immers niet voorkomen dat 
illegale uitzendarbeid plaatsvindt of dat er geen premies en belastingen worden 
afgedragen. Malafide intermediairs zullen ook in het geval van een 
vergunningenplicht hun praktijk voortzetten. Zij zullen dan simpelweg geen 
vergunning aanvragen, maar wél op de markt opereren, zolang dat zeer lonend is 
(zowel voor de uitlener als de inlener). Volgens het kabinet bieden wetten als de Wet 
arbeid vreemdelingen, de Arbowet 1998 en de wetgeving rond afdracht van 
belastingen, premies et cetera voldoende aanknopingspunten om adequaat te 

                                                      
4 Kamerstukken II 2001-2002, 28 365, nr. 1. 
5 Kamerstukken II 2001-2002, 28 365, nr. 1, p. 19. 
6 Zie over het vraagstuk van horizontale werking van het recht op vrije arbeidskeuze: E. 
Verhulp, Grondrechten in het arbeidsrecht, Reeks VvA 28, Deventer: Kluwer 1999, p. 177-184. 
7 Kamerstukken II 2001-2002, 28 365, nr. 1, p. 17: “Herinvoering van een generiek 
vergunningenregime is geen begaanbare weg”. 



kunnen handhaven. Daarnaast kunnen de Belastingdienst en het UWV boetes, 
correcties en naheffingen opleggen. In plaats van herintroductie van een 
vergunningenstelsel ziet het kabinet meer in strikte handhaving door de overheid 
van relevante wet- en regelgeving. Rond handhaving zijn en worden 
geconcentreerde acties ondernomen. Onderzocht wordt in hoeverre invoering van 
een bestuurlijke boete wenselijk is. Het kabinet verwacht voorts veel van 
zelfregulering om vanuit de sectoren de problemen daar aan te pakken.8 Ook van het 
laten bestaan van een vergunningsplicht in een bepaalde sector of regio (art. 12 lid 2 
Waadi) verwacht het kabinet weinig heil.9

 
Het wetsvoorstel 
 
Met de introductie van de Waadi in 1998 verviel weliswaar het vergunningenregime 
voor de tba, maat voor de ab bleef het vergunningsvereiste bestaan. Dit hing samen 
met de verplichtingen die uit het door Nederland geratificeerde verdrag nr. 96 van 
Door deze ratificatie is de gebondenheid aan verdrag nr. 96 vervallen waarmee de 
plicht is vervallen een vergunningensysteem voor arbeidsbemiddeling aan te 
houden. Het wetsvoorstel tot wijziging van de Waadi10 voorziet in afschaffing van 
dit vergunningensysteem door afschaffing van artikel 211 van de huidige Waadi. 
Voorts wordt de gelegenheid te baat genomen enkele andere, voornamelijk mineure 
wijzigingen door te voeren. 

De huidige foutieve verwijzing in het tweede en derde lid van artikel 1 naar 
respectievelijk de onderdelen d en e van het eerste lid wordt ongedaan gemaakt: de 
verwijzing moet namelijk de onderdelen c en d betreffen (in het wetsvoorstel: de 
onderdelen b en c). Daarnaast vervalt de bepaling dat arbeidsbemiddelaars hun 
diensten gelijkelijk aan alle personen aanbieden (art. 3 lid 3). Volgens het kabinet 
voegt deze bepaling niets toe aan de reeds bestaande anti-discriminatiepraktijk. 
Voorts wordt voorgesteld artikel 15 aan te passen, zodat overtreding van de 
resterende regels voor de ab (zoals informatieverschaffing, het onderkruipersverbod 
en het verbod een tegenprestatie te verlangen) op dezelfde wijze als in geval van 
overtreding van de tba-regels gesanctioneerd kan worden: indien uit onderzoek naar 
de naleving van de regels met tba of ab blijkt, dat niet aan de daar genoemde 
artikelen wordt voldaan, doet de minister van SZW hiervan mededeling aan de 
betrokken arbeidskracht, voor zover het zijn aanspraken betreft, aan de betrokken 
werkgever, aan de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging en aan de 
daarvoor naar zijn oordeel in aanmerking komende organisaties van werkgevers en 
werknemers. Ten slotte vervalt de gelijkstellingsbepaling van art. 25 Waadi die 
meebrengt dat dienstverlening gericht op de totstandkoming van overeenkomsten 
tot het verrichten van arbeid, niet zijnde arbeidsovereenkomsten, ten behoeve van 
beroepsbeoefenaars op het gebied van kunsten, amusement en beroepssport als 
arbeidsbemiddeling in de zin van de Waadi wordt beschouwd. Dit brengt mee dat 
het bedingen van een tegenprestatie voor deze vorm van bemiddeling niet langer 
verboden is. 
 
 

                                                      
8 Kamerstukken II 2001-2002, 28 365, nr. 1, p. 17. 
9 Kamerstukken II 2001-2002, 28 365, nr. 1, p. 2. 
10 Kamerstukken II 2001-2002, 28 465, nrs. 1-2. 
11 Door afschaffing van de vergunningsplicht dienen tevens de artikelen 5, 6, 7, 21 en 22 te 
vervallen. 



Na de evaluatie en het wetsvoorstel: vrijheid blijheid? 
 
Wie het 23 pagina’s dikke commentaar van het kabinet op het evaluatierapport leest 
en kennisneemt van de geringe wijzigingen die het wetsvoorstel voorstaat – het 
afschaffen van de vergunning voor ab was in 1998 al een voornemen - kan 
gemakkelijk de indruk krijgen dat de Waadi een succes is. Het is echter niet alles 
koek en ei. Vooral waar het gaat om het vervallen van de vergunningsplicht blijkt 
sprake te zijn van het doorschieten van de flexibele arbeidsmarkt, hetgeen tot 
‘(ernstige) misstanden’ kan leiden. Onlangs wees burgemeester van Den Haag 
Deetman erop dat sinds het afschaffen van het vergunningsstelsel voor de tba een 
wildgroei aan bedrijfjes is ontstaan die illegalen in dienst hebben. Deetman pleit 
hierom voor herinvoering van het vergunningsstelsel. Het kabinet ziet, zoals gezegd, 
niets in een herinvoering van de vergunningsplicht: malafide bedrijven gaan toch 
hun gang wel, zodat van andere wegen – toezicht, zelfregulering – meer te 
verwachten is. Dat moge zo zijn binnen de ‘klassieke’ uitzendbranche. Het niet 
langer verplicht stellen van een vergunning kan echter tevens meebrengen dat ook 
(bonafide) bedrijven die zich niet eens realiseerden dat zij een uitzendbureau konden 
zijn, gaan nadenken over de vraag of die status hun voordelen biedt. Deze bedrijven 
behoeven geen toezicht te vrezen – ze zullen immers de Waadi wel naleven – en zij 
zullen niet de neiging hebben zich aan de zelfregulering van de uitzendbranche te  
committeren – iets waarvan het kabinet veel verwacht - daar zij zichzelf niet 
beschouwen als representant van die branche. 

De afschaffing van de vergunningsplicht voor de tba in 1998 kan niet los 
worden gezien 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.12 
CMG, een bedrijf dat zich toelegt op de ICT-dienstverlening, vroeg collectief ontslag 
aan voor 118 werknemers. Zij stelde dat bijlage B van het Ontslagbesluit op haar van 
toepassing was, nu zij in het kader van haar bedrijfsuitoefening werknemers aan 
derden ter beschikking had gesteld. Kort gezegd regelt deze bijlage de opzegging 
van arbeidsovereenkomsten binnen de uitzendbranche, een regeling die soepeler is 
dan de normale ontslagregels: zo is een inbreuk op het anciënniteitsprincipe 
mogelijk. Volgens de vakbonden was deze bijlage niet op CMG van toepassing. Zij 
eisten dat de CWI zou worden gesommeerd de ontslagaanvragen aan de hand van 
de gebruikelijke (anciënniteits)regels te behandelen en niet aan de hand van bijlage 
B. Volgens hen is CMG 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 
                                                      
12 Voorzieningenrechter Rb. Den Haag 15 augustus 2002, JAR 2002/198. 



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, is om 
onduidelijke redenen vervallen.13

 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.14 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?  

Mij dunkt dat er redenen te verzinnen zijn 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 ook 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.15 
Wellicht is wetsvoorstel 28 465 dan net te vroeg gekomen. 
 
 
R.M. Beltzer is universitair hoofddocent arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht aan 
de UvA. 

                                                      
13 Zie S.W. Kuip & C.G. Scholtens, Flexibiliteit en zekerheid. Parlementaire geschiedenis, Deventer: 
Kluwer 1999, p. 918 e.v. 
14 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. 
15 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. 


