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115
Voorzieningenrechter Kantonrechter Rechtbank
Midden-Nederland zp Almere
12 april 2018, nr. 6648163 MV EXPL 18-22,
ECLI:NL:RBMNE:2018:1476
(mr. Berendsen)
Noot mr. dr. J.P.H. Zwemmer

Via payrolling tewerkgestelde schoonmaakster
is door overgang van onderneming in dienst
gekomen van de “verkrijger” van het schoon-
maakwerk.

[BW art. 7:662, 7:663]

De werkneemster werkt sinds 1 juni 2010 als
schoonmaakster op een object voor 23,25 uur per
week. Zij is in dienst van een uitzendbureau/pay-
rollorganisatie (gedaagde sub 2) en wordt door
deze tewerkgesteld bij een inlener (gedaagde sub
1). Per 1 januari 2018 wordt het schoonmaakwerk
op het object gegund aan “de verkrijger” (gedaag-
de sub 3). Het uitzendbureau laat daarop aan de
werkneemster weten dat haar uren vanaf 1 januari
2018 komen te vervallen. Zij ontvangt ook geen
loon meer vanaf die datum. De werkneemster be-
trekt zowel het uitzendbureau als de inlener als de
verkrijger in een kortgedingprocedure.
De kantonrechter stelt vast dat de werkneemster
is uitgeleend aan de inlener, maar dat zij met deze
inlener nooit een arbeidsovereenkomst heeft ge-
had. Haar vordering tegen de inlener wordt daarom
afgewezen. Vanaf 12 december 2016 is het uitzend-
bureau de werkgever van de werkneemster. De
vraag is vervolgens of er sprake is van overgang
van onderneming van de inlener naar de verkrijger.
De kantonrechter beantwoordt deze vraag bevesti-
gend. De verkrijger heeft de uren en werkzaamhe-
den van de inlener op het object volledig overge-

nomen. De werkneemster is sinds lange tijd als
enige werkzaam op dit object. Nu de werkzaamhe-
den op het object zijn overgegaan, hoort zij als
werkneemster daarbij. Weliswaar was zij middels
een payrollconstructie door het uitzendbureau bij
de inlener tewerkgesteld, maar uit het Albron-arrest
volgt dat ook permanent gedetacheerde medewer-
kers mee overgaan bij overgang van onderneming,
ook al zijn zij formeel niet in dienst bij het over te
dragen onderdeel. Dit betekent dat de werkneem-
ster per 1 januari 2018 voor de 23,25 uur bij de
verkrijger in dienst is gekomen. De verkrijger moet
dus het loon doorbetalen. De gevorderde tewerk-
stelling wordt afgewezen, nu gebleken is dat de
opdrachtgever van het schoonmaakwerk niet tevre-
den is over de door de werkneemster verleende
diensten. De verkrijger zal de werkneemster daar-
om in een andere passende functie tewerk moeten
stellen.

NB. In het Albron-arrest is geoordeeld dat een
werknemer die permanent tewerk is gesteld bij een
bepaalde werkmaatschappij binnen een concern,
maar een arbeidsovereenkomst heeft met een an-
dere bv in het concern, mee overgaat op grond
van overgang van onderneming als de werkmaat-
schappij wordt overgedragen (HR, «JAR»
2013/125). Payrolling/uitzending is echter niet (ge-
heel) hetzelfde als intraconcerndetachering, zodat
het de vraag is of Albron in deze casus ook kan
worden toegepast. Zie ook Rb. Den Haag, «JAR»
2013/193.
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De werkneemster te (...),
verder ook te noemen: de werkneemster,
eisende partij,
gemachtigde: mr. I. Renet (Stichting Achmea
Rechtsbijstand),
tegen
1. de besloten vennootschap met beperkte aanspra-
kelijkheid de inlener BV te (...),
verder ook te noemen: de inlener,
gedaagde partij,
gemachtigde: mr. T. Hendriks,
2. de besloten vennootschap met beperkte aanspra-
kelijkheid het uitzendbureau BV te (...),
verder ook te noemen: het uitzendbureau,
gedaagde partij,
gemachtigde: mr. T. Hendriks,
3. de besloten vennootschap met beperkte aanspra-
kelijkheid de verkrijger te (...),
verder ook te noemen: de verkrijger,
gedaagde partij,
gemachtigde: mr. P. Weijmans,
gezamenlijk verder te noemen: gedaagden.

1. De procedure
(...; red.)

2. De feiten
2.1. De werkneemster verricht sinds 1 juni 2010
schoonmaakwerkzaamheden op het object (...)
aan de (...) te (...). Dit betreft een bedrijfsverzamel-
gebouw. De inlener is de opdrachtnemer van lo-
catie (...).
2.2. De arbeidsomvang bedraagt thans 26,75 uur
per week. Gedurende 23,25 uur per week maakte
de werkneemster de algemene ruimtes van het
bedrijfsverzamelgebouw schoon. Gedurende 3,5
uur maakt zij binnen de verschillende units van
het bedrijfverzamelgebouw schoon. Laatstgenoem-
de uren staan buiten het onderhavige geschil.
2.3. Vanaf 1 juni 2010 was de werkneemster
werkzaam voor X B.V., daarna vanaf 17 juni 2013
voor Y B.V. Vanaf 1 mei 2014 is de werkneemster
voor de 3,5 uur met betrekking tot de verschillen-
de units in (...) in dienst van de inlener.
2.4. Bij brief van 18 april 2014 schrijft M, een uit-
zendorganisatie, onder andere het volgende aan
de werkneemster: “Namens de inlener willen wij
u een arbeidsovereenkomst aanbieden voor onbe-
paalde tijd met ingang van 1 mei 2014. Voor wat
betreft de inhoud van de van toepassing zijnde
cao in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf,
verwijzen wij u graag naar www.ras.nl. Op deze

website is de gehele cao te downloaden evenals
informatie te vinden over de (eventueel) van toe-
passing zijnde pensioenregeling.”
2.5. Bij voornoemde brief is een arbeidsovereen-
komst fase C onbepaalde tijd gevoegd. Op grond
van deze arbeidsovereenkomst treedt de werk-
neemster per 1 mei 2014 voor onbepaalde tijd in
dienst bij de uitzendorganisatie. De uitzendorga-
nisatie stelt de werkneemster exclusief ter beschik-
king van de inlener.
2.6. In artikel 1 lid 4 van de CAO Schoonmaak-
en Glazenwassersbedrijf (verder te noemen de
CAO) is payroll gedefinieerd als de payrollkracht
die via een payrollbedrijf bij het schoonmaak- of
glazenwassersbedrijf werkt, evenals de buitenland-
se payrollkracht die via een buitenlands payrollbe-
drijf in de branche werkt.
2.7. In artikel 38 van de CAO is bepaald dat de
werkgever die bij een contractwisseling een object
verwerft aan de werknemers die op het moment
van de wisseling op het object werkzaam zijn in
beginsel een arbeidsovereenkomst zal aanbieden.
2.8. Bij brief van 8 december 2016 schrijft de uit-
zendorganisatie het volgende aan de werkneem-
ster : “Sinds begin maart 2016 is de uitzendorga-
nisatie onderdeel van het uitzendbureau. In de
afgelopen maanden hebben wij op intensieve
wijze met het uitzendbureau samengewerkt. (...)
Met ingang van 12 december a.s. maken wij volle-
dig onderdeel uit van het uitzendbureau en wordt
de naam van de uitzendorganisatie gewijzigd in
het uitzendbureau. (...) De overgang naar het uit-
zendbureau brengt in de praktijk beperkte veran-
deringen met zich mee: jouw contactpersonen
blijven dezelfde, de arbeidsovereenkomsten wor-
den gerespecteerd en de opgebouwde rechten en
reserveringen worden volledig overgenomen door
het uitzendbureau. Kortgezegd: de huidige situatie
gaat over naar het uitzendbureau.”
2.9. De schoonmaak van de algemene ruimtes
(23,25 uur) van het onder 2.1 genoemde object is
door (...) per 1 januari 2018 gegund aan de verkrij-
ger.
2.10. Bij brief van 19 december 2017 schrijft het
uitzendbureau onder andere het volgende aan de
werkneemster: “Middels deze brief bevestigen wij
dat de uren van object (...) door een contractwis-
seling met ingang van 01-01-2018 komen te ver-
vallen.”
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2.11. Vanaf 1 januari 2018 wordt de werkneemster
niet meer toegelaten tot het schoonmaken van de
algemene ruimtes. Haar loon wordt evenmin be-
taald.
2.12. De werkneemster is de enige medewerker
die via (de rechtsvoorganger van) het uitzendbu-
reau bij de inlener is gedetacheerd.

3. Het geschil
De werkneemster vordert bij vonnis, uitvoerbaar
bij voorraad:
A. primair gedaagden. te veroordelen tot betaling
aan de werkneemster van het haar toekomende
loon vanaf 1 januari 2018 tot aan de dag dat de
arbeidsovereenkomst rechtsgeldig zal zijn geëin-
digd, meer in het bijzonder een bedrag van
€ 1.076,94 bruto per vier weken, te vermeerderen
met het wettelijke vakantiegeld, de wettelijke ver-
hoging ex artikel 7:625 BW alsmede de wettelijke
rente ex artikel 6:119 BW over het loon en de
wettelijke verhoging vanaf 1 januari 2018 tot aan
de dag der algehele voldoening, als ook de werk-
neemster toe te laten tot het verrichten van de
bedongen werkzaamheden;
B. subsidiair gedaagden hoofdelijk, des dat de één
betalende de ander zal zijn bevrijd, te veroordelen
tot betaling van het haar toekomende loon vanaf
1 januari 2018 tot aan de dag dat de arbeidsover-
eenkomst rechtsgeldig is beëindigd, vermeerderd
met de wettelijke verhoging ex artikel 7:625 BW
en de wettelijke rente, als ook de werkneemster
toe te laten tot het verrichten van de bedongen
werkzaamheden;
C. gedaagden hoofdelijk, des dat de een betalende
de ander zal zijn bevrijd, te veroordelen in de
proceskosten en de nakosten, vermeerderd met
de wettelijke rente vanaf de veertiende dag na be-
tekening van het vonnis.
3.1. De werkneemster stelt daartoe dat geen
rechtsgeldig einde is gekomen aan haar arbeids-
overeenkomst voor onbepaalde tijd. Geen van de
gedaagde partijen betaalt echter thans loon voor
de overeengekomen 23,25 uur per week en zij la-
ten haar ook geen werkzaamheden verrichten. De
werkneemster heeft zich bij gedaagden bereid en
beschikbaar verklaard tot het verrichten van ar-
beid. De inlener is aansprakelijk voor de loonbe-
taling als werkgever/opdrachtgever als geen sprake
is van overgang van onderneming en als de ver-
krijger niet gehouden is om de werkneemster op
grond van artikel 38 van de CAO een aanbod voor
een arbeidsovereenkomst te doen. De inlener is

de enige die (feitelijk) gezag over de werkneemster
heeft uitgeoefend, haar roosters heeft opgesteld
en haar functioneren heeft beoordeeld. Alle cor-
respondentie werd ook vanuit de inlener gevoerd.
De werkneemster heeft nimmer een arbeidsover-
eenkomst met het uitzendbureau gesloten en zij
is niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig akkoord
gegaan met omzetting. De werkneemster is dus
geen payroll of uitzendkracht. Het uitzendbureau
is aansprakelijk voor de loonbetaling als zij de
werkgever van de werkneemster blijkt te zijn, er
geen sprake is van overgang van onderneming en
als de verkrijger niet gehouden is om de werk-
neemster op grond van artikel 38 van de CAO een
aanbod voor een arbeidsovereenkomst te doen.
Van een opzegging is geen sprake en het aangebo-
den werk was niet passend. De verkrijger is aan-
sprakelijk voor de loonbetaling als er wel sprake
is van overgang van onderneming of van een
verplichting tot het doen van een geldig aanbod
op grond van artikel 38 van de CAO.
3.2. Gedaagden hebben verweer gevoerd.
3.3. De inlener en het uitzendbureau stellen zich
primair op het standpunt dat de werkneemster
vanaf 1 januari 2018 in dienst is bij de verkrijger
krachtens overgang van onderneming dan wel
krachtens artikel 38 van de CAO. Subsidiair stel-
len zij dat de arbeidsovereenkomst door het uit-
zendbureau tegen 1 januari 2018 is opgezegd en
dat de werkneemster niet binnen de vervaltermijn
een verzoekschrift heeft ingediend. Meer subsi-
diair heeft de werkneemster geweigerd om passen-
de arbeid te verrichten, zodat zij geen aanspraak
kan maken op loon. De werkneemster werd door
(de rechtsvoorganger van) het uitzendbureau als
werkgever permanent gedetacheerd bij de inlener.
Zij is akkoord gegaan met haar overgang van de
uitzendorganisatie naar het uitzendbureau. Bij de
overname door het uitzendbureau van de uitzend-
organisatie was sprake van een overgang van on-
derneming. De werkneemster kon vervolgens als
permanent gedetacheerde werknemer rechten en
bescherming ontlenen aan artikel 38 van de CAO.
Permanent gedetacheerde werknemers dienen als
gewone werknemers te worden behandeld. De
werkneemster dient dan ook een aanbod van de
verkrijger te krijgen. Middels de onder 2.9 genoem-
de brief is de arbeidsovereenkomst door het uit-
zendbureau opgezegd. De werkneemster heeft
passende arbeid bij het uitzendbureau geweigerd.
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3.4. De verkrijger betwist dat de werkneemster
een spoedeisend belang heeft. Het uitzendbureau
en de verkrijger hebben haar immers passend
werk aangeboden, welk werk door de werkneem-
ster is afgewezen. Het uitzendbureau is de
werkgever van de werkneemster. De verkrijger
heeft alleen de opdracht overgenomen. Nu er
verder niets is overgegaan, is geen sprake van
overgang van onderneming. Artikel 38 van de
CAO is niet van toepassing. Deze bepaling geldt
alleen voor werknemers in de zin van de CAO en
niet voor een uitzendkracht/payrollkracht zoals
de werkneemster. De CAO partijen in de
schoonmaakbranche kunnen payrollbedrijven en
uitzendbureaus niet binden. De werkneemster
kan in ieder geval niet terugkeren op het onder
2.1 genoemde object.

4. De beoordeling
4.1. De werkneemster heeft een spoedeisend be-
lang bij de door haar gevraagde voorziening. Zij
ontvangt immers thans geen loon over 23,25 uur
per week. Het kan zo zijn dat het uitzendbureau
en de verkrijger haar werk hebben aangeboden,
maar dit betrof, los van de vraag naar de passend-
heid van het aangeboden werk, beperking van het
aantal uren (tot ongeveer 10 uur per week),
waardoor een loonverlies zou blijven bestaan.
Daar komt nog bij dat de werkneemster het werk,
ook als het passend is, niet hoeft te accepteren als
zij recht heeft op de bedongen arbeid.
4.2. Vooropgesteld wordt dat voor toewijzing van
de voorlopige voorziening zoals deze door de
werkneemster wordt gevorderd, het in hoge mate
waarschijnlijk moet zijn dat een gelijkluidende
vordering in een te voeren bodemprocedure zal
worden toegewezen. Beoordeeld dient dus te
worden of al dan niet aannemelijk is dat de bodem-
rechter tot het oordeel zal komen dat de werk-
neemster arbeidsrechtelijke aanspraken heeft je-
gens gedaagden.
4.3. Vastgesteld moet worden wie voorshands als
werkgever van de werkneemster heeft te gelden.
4.4. Voor het bestaan van een arbeidsovereen-
komst moet sprake zijn van arbeid, loon en een
gezagsverhouding. De werkneemster is op 1 mei
2014 op grond van de arbeidsovereenkomst fase
c onbepaalde tijd voor de schoonmaak van de al-
gemene ruimtes, in dienst getreden bij de uitzend-
organisatie. Op grond van deze overeenkomst
voerde de werkneemster werkzaamheden uit en
betaalde de uitzendorganisatie loon aan de werk-

neemster. Doel van deze overeenkomst was deta-
chering van de werkneemster bij de inlener. De
uitzendorganisatie heeft het werkgeversgezag
daardoor uitbesteed aan de inlener. Hiermee is in
overeenstemming dat werkinhoudelijke zaken
door de inlener werden afgehandeld. Uitbesteding
van het werkgeversgezag staat niet in de weg aan
een arbeidsovereenkomst met de uitzendorgani-
satie. De werkneemster heeft derhalve nimmer
een arbeidsovereenkomst met de inlener gehad.
De vorderingen jegens de inlener worden dan ook
afgewezen.
4.5. De uitzendorganisatie maakt sinds 12
december 2016 volledig onderdeel uit van het
uitzendbureau. Het uitzendbureau heeft de uit-
zendorganisatie overgenomen, waardoor het uit-
zendbureau op 12 december 2016 door overgang
van onderneming van rechtswege werkgever is
geworden van de werkneemster.
4.6. Niet aannemelijk is geworden dat het uitzend-
bureau het dienstverband met de werkneemster
middels de onder 2.9 genoemde brief heeft opge-
zegd. De enkele mededeling dat de uren van het
object komen te vervallen is hiertoe onvoldoende.
Daaruit vloeit namelijk, zonder nadere toelichting
(die niet is gegeven) niet logischerwijs voort dat
ook de arbeidsovereenkomst eindigt.
4.7. De vraag die vervolgens beantwoord moet
worden is of er sprake is van overgang van onder-
neming van de inlener op de verkrijger, of van
een contractsoverneming in de zin van artikel 38
CAO, waar de werkneemster – die dus in dienst
was van het uitzendbureau – rechten aan kan
ontlenen nu de verkrijger de schoonmaakwerk-
zaamheden per 1 januari 2018 van de inlener heeft
overgenomen, dan wel of de werkneemster in
dienst is gebleven van het uitzendbureau.
4.8. Van overgang van onderneming is sprake als
een economische eenheid (zijnde een geheel van
georganiseerde middelen, bestemd tot het ten
uitvoer brengen van een al dan niet hoofdzakelijke
economische activiteit) die haar eenheid behoudt,
overgaat, ten gevolge van een overeenkomst, fusie
of splitsing. Beslissend is verder of de identiteit
van het bedrijf bewaard blijft. Er moet sprake zijn
van een overgang van een georganiseerd econo-
misch verband.
4.9. Anders dan uit de formulering van artikel
7:663 BW, gelezen in samenhang met artikel 7:662
BW zou kunnen worden afgeleid, is voor een
overgang van onderneming niet vereist dat de
verkrijger (de verkrijger) en vervreemder (de inle-
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ner) een daartoe strekkende overeenkomst geslo-
ten hebben. Het volstaat dat de overgang plaats-
vindt in het kader van contractuele betrekkingen.
Daarvan is hier sprake. Het project (...) is op basis
van een contract tussen (...) en de verkrijger aan
de verkrijger gegund. Voorts is het contract tussen
de inlener en (...) geëindigd op 1 januari 2018.
4.10. Van een economische eenheid is sprake als
deze eenheid voldoende gestructureerd en auto-
noom is. Het behoeft niet noodzakelijkerwijs
materiële en immateriële activa van betekenis te
omvatten. In de schoonmaakbranche, waar het
in onderhavige procedure om gaat, zijn arbeids-
krachten de voornaamste factor. Een georgani-
seerd geheel van werknemers die speciaal en
duurzaam met een gemeenschappelijke taak zijn
belast, kan derhalve, wanneer er geen andere
productiefactoren zijn, als economische eenheid
worden aangemerkt (Hof van Justitie van de
EG/EU, 10-12-1998, C-127/96, C-229/96, C-94/97,
JAR 1999, 16). De behoud van identiteit van een
dergelijke eenheid kan daardoor niet afhangen
van overdracht van dergelijke activa. Voor de
beoordeling of aan de voorwaarden voor overgang
van een economische eenheid is voldaan, moet
rekening worden gehouden met alle feitelijke
omstandigheden die de overgang kenmerken.
4.11. In de schoonmaakbranche, waar een eenheid
werknemers zonder specifieke materiële of imma-
teriële activa van betekenis kan functioneren, is
met name van belang of de overnemende onder-
neming de activiteiten van de overgenomen on-
derneming voortzet en of daarbij gebruik wordt
gemaakt van een qua aard en deskundigheid we-
zenlijk deel van het personeel dat haar voorganger
speciaal voor die activiteiten had ingezet. De
kantonrechter is van oordeel dat in een bodem-
procedure naar alle waarschijnlijkheid zal worden
geoordeeld dat sprake is van overgang van onder-
neming in de zin van artikel 7:663 BW. Het begrip
“onderneming” dient immers zeer ruim uitgelegd
te worden. Van overgang van onderneming kan
blijkens vaste jurisprudentie ook sprake zijn in
een geval waarin niet een gehele onderneming
maar slechts een gedeelte, althans een gedeelte
van de ondernemingsactiviteiten wordt overgedra-
gen.
4.12. Hier geldt dat vast staat dat de verkrijger de
uren en werkzaamheden van de inlener aan de
(...) te (...) per 1 januari 2018 volledig heeft over-
genomen. De werkneemster is gedurende lange
tijd als enige werkzaam op dit object. Nu de acti-

viteiten van de inlener ten aanzien van dit project
worden voortgezet door de verkrijger, hoort de
werknemer die de werkzaamheden uitvoert, zijnde
de werkneemster daarbij. Daar doet niet aan af
dat de werkneemster middels een payroll construc-
tie door de inlener bij het uitzendbureau tewerk
is gesteld. Uit het Albron arrest (HR 5 april 2013,
JAR 2013/125) volgt dat, hoewel het hier ging om
intra-concerndetachering, permanent gedetacheer-
de medewerkers bij overgang van onderneming
mee overgaan, ook al zijn zij formeel niet in dienst
bij het over te dragen onderdeel. Die omstandig-
heid is in de overwegingen van het EU Hof (HvJ
EU, 21-10-2010, JAR 2010/298), en later dus ook
de Hoge Raad, geen zelfstandig vereiste voor het
van toepassing zijn van de richtlijn bij overgang
van onderneming van de materiele werkgever op
de daarbij permanent ter beschikking gestelde
werknemers. Bij payroll is sprake van een arbeids-
overeenkomst met een permanent karakter met
de inlener. Zo ook bij de werkneemster. Nu in het
Albron arrest afstand is gedaan van de leer dat de
werknemer een arbeidsovereenkomst dient te
hebben met de vervreemder van de overgaande
onderneming dient dit naar het oordeel van de
kantonrechter ook te gelden voor de payroll-
constructie als bovenomschreven. De ingeleende
werknemer gaat bij overgang van onderneming
mee over en geniet dezelfde bescherming als de
werknemers die rechtstreeks in dienst zijn van
een overdragende werkgever.
4.13. Gezien het voorgaande is naar het oordeel
van de kantonrechter voorshands sprake van
overgang van onderneming van de inlener naar
de verkrijger, in de zin van artikel 7:662 BW, zodat
de werkneemster op grond van artikel 7:663 BW
per 1 januari 2018 voor de volledige arbeidsom-
vang van 23,25 uur, waarvoor zij bij het uitzend-
bureau in dienst was, bij de verkrijger in dienst is
gekomen.
4.14. Gelet op het bovenstaande behoeft de even-
tuele toepasselijkheid van artikel 38 van de CAO
geen bespreking meer.
4.15. De werkneemster vordert tewerkstelling op
het onder 2.1 genoemde project. De kantonrechter
wijst deze vordering af. Uit het niet weersproken
verslag van 23 februari 2018 van C blijkt immers
dat de opdrachtgever van de schoonmaakwerk-
zaamheden niet tevreden is over de uitgevoerde
werkzaamheden. Zij wenst daarom geen gebruik
meer te maken van de diensten van de werkneem-
ster. Het is voor de verkrijger derhalve niet moge-

1099Jurisprudentie Arbeidsrecht 22-05-2018, afl. 7Sduopmaat.sdu.nl

115«JAR»



lijk de werkneemster te werk te stellen bij het on-
der 2.1 genoemde object. De verkrijger zal de
werkneemster daarom tewerk dienen te stellen in
een andere passende functie. Dat moeten partijen
verder onderling regelen.
4.16. De werkneemster heeft vanaf 1 januari 2018
recht op betaling door de verkrijger van het gevor-
derde loon, waarvan de hoogte niet is weerspro-
ken.
4.17. De verkrijger wordt niet gevolgd in haar
standpunt dat geen recht bestaat op loon omdat
de werkneemster passende arbeid heeft geweigerd.
Een aanbod van 10 uur werk, nog los van de
werktijden, bij een dienstverband van 23,25 uur
per week, is niet passend te achten.
4.18. De wettelijke verhoging zal worden beperkt
tot 10%.
4.19. Het gevorderde vakantiegeld en de rente zijn
als onweersproken toewijsbaar.
4.20. De verkrijger zal als de in het ongelijk gestel-
de partij in de proceskosten van de werkneemster
worden veroordeeld. De overige proceskosten
zullen tussen de inlener/het uitzendbureau en de
werkneemster worden gecompenseerd in die zin
dat iedere partij de eigen kosten draagt. De kosten
aan de zijde van de werkneemster worden begroot
op:
– dagvaarding € 98,01
– griffierecht € 226,=
– salaris gemachtigde € 600,=
totaal € 924,01
De gevorderde rente wordt als onderstaand toege-
wezen.

5. De beslissing
De kantonrechter:
5.1. veroordeelt de verkrijger tot betaling aan de
werkneemster van haar salaris van € 1.076,94
bruto per 4 weken te vermeerderen met het wette-
lijke vakantiegeld, vanaf 1 januari 2018 tot het
moment dat tussen partijen rechtsgeldig een
beëindiging van de arbeidsovereenkomst heeft
plaatsgevonden;
5.2. veroordeelt de verkrijger tot betaling aan de
werkneemster van de tot 10% beperkte wettelijke
verhoging over het te laat betaalde salaris vanaf
de verschuldigdheid tot de voldoening;
5.3. veroordeelt de verkrijger tot betaling aan de
werkneemster van de wettelijke rente over de on-
der 5.1 en 5.2 toegewezen bedragen vanaf de ver-
schuldigdheid tot de voldoening;

5.4. veroordeelt de verkrijger in de kosten van het
geding, aan de zijde van de werkneemster tot aan
deze uitspraak vastgesteld op € 924,01, waaronder
€ 600,= voor salaris van de gemachtigde, waarvan
het totaalbedrag wordt vermeerderd met de wet-
telijke rente met ingang van de vijftiende dag na
de datum van dit vonnis tot de dag van volledige
betaling;
5.5. veroordeelt de verkrijger, onder de voorwaar-
de dat zij niet binnen veertien dagen na aanschrij-
ving door de werkneemster volledig aan dit vonnis
voldoet, in de na dit vonnis ontstane kosten, be-
groot op:
– € 100,= aan salaris gemachtigde,
– te vermeerderen, indien betekening van het
vonnis heeft plaatsgevonden, met de explootkos-
ten van betekening van het vonnis;
5.6. compenseert de proceskosten tussen de inle-
ner, het uitzendbureau en de werkneemster in die
zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;
5.7. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;
5.8. wijst af het meer of anders gevorderde.

NOOT

In het Albron-arrest van 21 oktober 2010 («JAR»
2010/298) oordeelde het Hof van Justitie dat
binnen een concern de groepsmaatschappij
waarbij de werknemers (intra-concern) tewerk
zijn gesteld, maar waarmee zij niet een arbeids-
overeenkomst hebben, kan worden beschouwd
als vervreemder in de zin van Richtlijn
2001/23/EG. Omdat de door deze richtlijn gebo-
den bescherming bij verandering van onderne-
mer betrekking heeft op de rechten en verplich-
tingen die voor de vervreemder voortvloeien uit
op dat moment bestaande arbeidsovereenkom-
sten of arbeidsbetrekkingen moet, zo overwoog
het Hof van Justitie, op het moment van over-
gang “hetzij een arbeidsovereenkomst, hetzij,
in plaats daarvan en dus als gelijkwaardig alter-
natief, een arbeidsbetrekking” bestaan met de
in de onderneming werkzame werknemer. Van
een dergelijke arbeidsbetrekking is naar het
oordeel van het Hof van Justitie sprake wanneer
de werknemer "permanent" is tewerkgesteld bij
een “niet-contractuele werkgever” en deze ver-
antwoordelijk is voor de economische activiteit
van de overgedragen eenheid. De Hoge Raad
heeft de overwegingen van het Hof van Justitie
in het Albron-arrest zo uitgelegd dat de intra-
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concern gedetacheerde werknemer met een ar-
beidscontract met een personeels-BV, bij de
overgang van de onderneming van de groeps-
maatschappij waarbij hij "feitelijk werkzaam" is,
van rechtswege mee overgaat naar de verkrijger
van die onderneming (HR 5 april 2013, «JAR»
2013/125 m.nt. Beltzer).

In de hiervoor opgenomen uitspraak past de
kantonrechter te Almere de Albron-jurispruden-
tie toe op de situatie waarin de onderneming
van de opdrachtgever van het payrollbedrijf
overgaat. Gevolg hiervan is dat de arbeidsover-
eenkomst van de payrollwerknemer van rechts-
wege is overgegaan naar de verkrijger van de
onderneming van de opdrachtgever van het
payrollbedrijf (en de werknemer als gevolg van
de overgang van de onderneming dus geen
payrollwerknemer meer is). Dat de kantonrechter
de Albron-jurisprudentie toepast bij payrolling
is niet onbegrijpelijk. Hoewel in het Albron-arrest
sprake was van intra-concern detachering,
vormde deze omstandigheid in de overwegingen
van het Hof van Justitie geen zelfstandig vereiste
voor het van toepassing zijn van Richtlijn
2001/23/EG. Ook de Hoge Raad heeft de overwe-
gingen van het Hof van Justitie niet beperkt tot
de situatie waarin sprake is van intra-concern
detachering.

De Albron-jurisprudentie kan dus ook van toe-
passing zijn in andere situaties waarin de werk-
nemer permanent is tewerkgesteld in de onder-
neming van een ander dan zijn contractuele
werkgever. De vraag is wat in dit verband moet
worden verstaan onder permanent. Ik meen dat
daarvoor niet zozeer naar de duur van de tewerk-
stelling moet worden gekeken, maar vooral naar
de werkzaamheden waarvoor de werknemer op
basis van zijn kwalificaties werd aangenomen
en of de werknemer op basis van de door partij-
en gemaakte afspraken uitsluitend werkzaam
zou zijn bij een bepaalde onderneming (zie par.
5.10.4 van mijn dissertatie, Pluraliteit van werk-
geverschap, Deventer: Kluwer 2012). Zo kunnen
uitzendkrachten gedurende lange tijd werkzaam
zijn bij één opdrachtgever van het uitzendbureau
maar gaan zij bij de overgang van de onderne-
ming van die opdrachtgever niet mee over om-
dat zij werkzaam zijn in de onderneming van het
uitzendbureau. De onderneming van een uitzend-
bureau bestaat uit knowhow op het gebied van

uitzenden, een op de organisatie van het uitle-
nen van werknemers toegesneden administratie
en een bestand aan uitzendkrachten die in de
inlenende ondernemingen passen en voor de
opdrachtgevers van het uitzendbureau de ge-
wenste werkzaamheden kunnen verrichten (zie
HvJ EG 13 september 2007, «JAR» 2007/252).
Als de onderneming van de uitzendwerkgever
binnen deze omschrijving past - en dus sprake
zal zijn van een door de uitzendwerkgever op de
arbeidsmarkt vervulde actieve allocatiefunctie
– heeft de opdrachtgever niet de hoedanigheid
gekregen van ‘niet-contractuele werkgever’ van
de aan hem ter beschikking gestelde uitzendwerk-
nemer, ook niet wanneer de uitzendwerknemer
gedurende lange tijd aan hem ter beschikking
wordt gesteld. De uitzendwerknemer is dan voor
de toepassing van Richtlijn 2001/23/EG uitslui-
tend werkzaam in de onderneming van de uit-
zendwerkgever. Uitsluitend in de onderneming
van de uitzendwerkgever omdat een werknemer
naar mijn mening voor de toepassing van
Richtlijn 2001/23/EG niet tegelijkertijd werkzaam
kan zijn in zowel de onderneming van een con-
tractuele als in de onderneming van een niet-
contractuele werkgever (zie par. 5.11 van mijn
dissertatie, Pluraliteit van werkgeverschap, De-
venter: Kluwer 2012). Alleen wanneer de uitzend-
onderneming zelf overgaat, zou de arbeidsover-
eenkomst van de uitzendkracht mee overgaan
naar de verkrijger van de uitzendonderneming
(zie ook Kamerstukken II 2000/01, 27 469, nr. 3,
p. 15 en HvJ EG 13 september 2007, «JAR»
2007/252).

Ingeval van intra-concern detachering door een
personeels-BV als aan de orde was in het Al-
bron-arrest fungeert de (contractuele) werkgever
uitsluitend als de juridische werkgever van de
binnen de groep werkzame werknemers. Naast
het vervullen van de aan de arbeidsovereenkom-
sten verbonden financiële en administratieve
verplichtingen, worden door deze personeels-
BV geen (ondernemings)activiteiten verricht.
Daarmee vertoont intra-concern detachering
gelijkenis met payrolling. Bij payrolling is het de
opdrachtgever die de werknemer werft en selec-
teert en daar vervolgens een payrollbedrijf bij
zoekt om het werkgeverschap op zich te nemen.
Dit payrollbedrijf fungeert uitsluitend als de juri-
dische werkgever van de door de opdrachtgever
geworven en geselecteerde werknemer en ver-
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vult uit dien hoofde de aan de arbeidsovereen-
komst verbonden financiële en administratieve
verplichtingen. De payrollwerknemer wordt ex-
clusief aan die opdrachtgever ter beschikking
gesteld om in diens onderneming arbeid te gaan
verrichten. Met de kantonrechter te Almere
meen ik dat de payrollwerknemer dan voor de
toepassing van Richtlijn 2001/23/EG werkzaam
is in de onderneming van de opdrachtgever van
het payrollbedrijf. Als de activiteiten van het
payrollbedrijf al als onderneming in de zin van
Richtlijn 2001/23/EG zouden worden aangemerkt,
dan bestaan deze mijns inziens niet uit het ‘op
papier werkgever zijn’ van de bij opdrachtgevers
werkzame payrollwerknemers, maar uit het voor
opdrachtgevers uitvoeren van de aan het juridi-
sche werkgeverschap verbonden administratieve
en financiële verplichtingen. Van een overgang
van deze onderneming van het payrollbedrijf
zou sprake zijn wanneer een ander payrollbedrijf
deze administratieve en financiële verplichtingen
gaat uitvoeren. In dat geval gaan dan mijns in-
ziens echter uitsluitend mee over de werknemers
van het payrollbedrijf die deze aan het juridische
werkgeverschap van de payrollwerknemers
verbonden administratieve en financiële verplich-
tingen uitvoeren en niet ook de payrollwerkne-
mers zelf. Dat betekent dat wanneer de opdracht-
gever de payrollopdracht heraanbesteedt aan
een ander payrollbedrijf, de payrollwerknemer
op individuele basis akkoord zal moeten gaan
met een arbeidsovereenkomst met een ander
payrollbedrijf (vgl. Rb. Den Haag 26 juni 2013,
«JAR» 2013/193 m.nt. Zwemmer; zie anders Rb.
Zwolle-Lelystad 19 oktober 2011, ECLI:NL:RBZ-
LY:2011:BU5790).

J.P.H. Zwemmer,
Advocaat bij Stibbe, Amsterdam
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