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voorstel tot wijziging van Richtlijn 2008/104/EG van het Europees Parlement en 
van de Raad van 19 november 2008 betreffende uitzendarbeid

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verwijst naar Richtlijn 2008/104/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 
19 november 2008 betreffende uitzendarbeid en beweert dat er bij de tenuitvoerlegging 
daarvan in het Verenigd Koninkrijk allerlei achterpoortjes worden gebruikt om te verhinderen 
dat de werkgevers verplicht zouden worden om een tijdelijk contract met de werknemer om te 
zetten in een definitief contract. Volgens indiener voelen werknemers zich verplicht om het 
op een akkoordje te gooien met uitzendbureaus om hun baan niet te verliezen: een contract 
van 12 weken, een contract van 12 weken plus 12 weken in hetzelfde bedrijf maar op een 
andere afdeling, en, tot slot, een contract van 12 weken, waarna de werknemer zelf ontslag 
neemt en 6 weken later opnieuw bij hetzelfde bedrijf komt werken onder een contract van 
opnieuw 12 weken. Indiener verklaart dat dit drie scenario's zijn waartoe werknemers die een 
baan nodig hebben het vaakst hun toevlucht nemen en waaraan dringend een einde moet 
worden gemaakt door de vermelde richtlijn te wijzigen om zulke achterpoortjes, die de 
werknemers schade toebrengen en die verhinderen dat zij de volledige rechten kunnen 
genieten die werknemers met een contract van bepaalde duur genieten, de wereld uit te 
helpen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 december 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013

Indiener, een Pools staatsburger, klaagt over de manier waarop Richtlijn 2008/104/EG 
betreffende uitzendarbeid ten uitvoer is gelegd in het Verenigd Koninkrijk.

Volgens indiener heeft de omzetting van de richtlijn betreffende uitzendarbeid in het VK 
geleid tot een situatie waarin uitzendbureaus de toepasselijke voorschriften omzeilen om te 
vermijden dat zij uitzendkrachten dezelfde behandeling moeten geven als de vaste 
werknemers van de inlenende onderneming waar zij worden ingezet. 

Indiener beweert dat de volgende drie scenario's het vaakst voorkomen in het VK: 

 de uitzendkracht wordt slechts gedurende 12 weken ingezet in een onderneming;

 de uitzendkracht wordt gedurende 12 weken ingezet in een onderneming en wordt 
vervolgens overgeplaatst naar een andere afdeling voor nog eens 12 weken, waarna de 
opdracht afloopt; 

 de uitzendkracht wordt gedurende 12 weken ingezet in een onderneming, neemt 
daarna ontslag en wordt vervolgens, nadat hij 6 weken niet gewerkt heeft, opnieuw 
gedurende 12 weken ingezet op dezelfde afdeling, waarna hij opnieuw ontslag neemt, 
enzovoort. 

Indiener vraagt het Europees Parlement om de richtlijn betreffende uitzendarbeid en de in het 
VK toepasselijke regelgeving te herzien en stelt daartoe drie mogelijke oplossingen voor: 

  de periode van 12 weken om in aanmerking te komen voor gelijke behandeling in het 
VK afschaffen, zodat uitzendkrachten vanaf de eerste dag van hun opdracht dezelfde 
behandeling krijgen als vaste werknemers;

  de regelgeving in het VK aanpassen door de punten die hogere kosten met zich 
brengen (gelijk loon, jaarlijks verlof …) en, volgens indiener, ertoe leiden dat 
werkgevers de toepasselijke regels omzeilen, niet aan te pakken; 

 de regelgeving in het VK volledig afschaffen.

Opmerkingen van de Commissie 

De Commissie wenst erop te wijzen dat indiener niet beweert dat de Britse wetgeving of 
praktijken een inbreuk vormen op de EU-wetgeving. Indiener stelt in feite dat de 
voorschriften betreffende uitzendarbeid in het VK worden omzeild. Hij vraagt het Europees 
Parlement om de richtlijn betreffende uitzendarbeid en de in het VK toepasselijke wetgeving 
voor de omzetting van die richtlijn te herzien. 

Met betrekking tot Richtlijn 2008/104/EG betreffende uitzendarbeid, die door het Europees 
Parlement en de Raad is aangenomen op voorstel van de Commissie, dient te worden 
opgemerkt dat deze richtlijn momenteel wordt geëvalueerd door de Commissie, die een
verslag over de tenuitvoerlegging ervan zal publiceren voor eind 2013. In overeenstemming 
met artikel 12 van de richtlijn wordt deze evaluatie uitgevoerd teneinde zo nodig de vereiste 
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wijzigingen voor te stellen. 

Wat de wetgeving betreft waarmee Richtlijn 2008/104/EG in het VK is omgezet, door 
indiener "de regelgeving" genoemd, is de richtlijn in Groot-Brittannië omgezet door de 
Agency Workers Regulations 2010. In 2011 werd equivalente wetgeving goedgekeurd voor 
Noord-Ierland. 

Het is niet de taak van de Commissie om opmerkingen te maken bij voorgestelde wijzigingen 
van de wetgeving tot uitvoering van de richtlijn in het VK. Aangezien indiener herhaaldelijk 
verwijst naar zowel de richtlijn betreffende uitzendarbeid als naar de Agency Workers 
Regulations en vraagtekens plaatst bij de manier waarop de richtlijn in het VK ten uitvoer is 
gelegd, wenst de Commissie evenwel te benadrukken dat de in het verzoekschrift beschreven 
situatie geen inbreuk lijkt te vormen op de bepalingen van de richtlijn. 

In artikel 5, lid 1 van Richtlijn 2008/104/EG betreffende uitzendarbeid is inderdaad het 
beginsel van gelijke behandeling vastgelegd, dat inhoudt dat de essentiële 
arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten (die zowel het loon omvatten als de duur van de 
arbeidstijd, overuren, pauzes, rustperiodes, nachtwerk, verlofdagen en feestdagen), voor de 
duur van hun opdracht bij een inlenende onderneming, ten minste dezelfde moeten zijn als die 
welke voor hen zouden gelden als zij rechtstreeks door de genoemde onderneming voor 
dezelfde functie in dienst waren genomen. In datzelfde artikel wordt evenwel voorzien in de 
mogelijkheid om, onder strikte voorwaarden, verschillende afwijkingen van dat beginsel van 
gelijke behandeling toe te passen. Zo kunnen lidstaten die voldoen aan de voorwaarden van 
artikel 5, lid 4, en waar dus geen wettelijk systeem bestaat om collectieve overeenkomsten 
algemeen toepasselijk te verklaren, regelgevingen treffen inzake de essentiële 
arbeidsvoorwaarden die afwijken van het beginsel van gelijke behandeling, die een periode 
voor het in aanmerking komen voor gelijke behandeling kunnen omvatten. 

Het VK voldoet inderdaad aan de hierboven vermelde voorwaarden en maakt dus gebruik van 
de afwijking waarin is voorzien in artikel 5, lid 4 van de richtlijn. Volgens de Agency 
Workers Regulations 2010 hebben uitzendkrachten recht op een volledig gelijke behandeling 
ten opzichte van de vaste werknemers van de inlenende onderneming zodra zij een periode 
voor het in aanmerking komen voor gelijke behandeling van 12 weken in dezelfde functie bij 
dezelfde inlenende onderneming hebben voltooid. 

In deze regelgeving is met name bepaald, in artikel 5, lid 1, dat "een uitzendkracht (A) 
overeenkomstig artikel 7 recht heeft op dezelfde essentiële arbeidsvoorwaarden als die welke 
voor A zouden gelden als hij rechtstreeks door de genoemde onderneming voor dezelfde 
functie in dienst was genomen (…)", terwijl in artikel 7 het volgende is bepaald:

"(1) Artikel 5 is niet van toepassing tenzij een uitzendkracht de vereiste periode voor het in 
aanmerking komen voor gelijke behandeling heeft voltooid. 
(2) Om de periode voor het in aanmerking komen voor gelijke behandeling te voltooien, moet 
een uitzendkracht gedurende 12 opeenvolgende kalenderweken in dezelfde functie bij dezelfde 
inlenende onderneming werken tijdens één of meer opdrachten". 

De regelgeving bevat gedetailleerde bepalingen over de manier waarop deze periode moet 
worden berekend, met inbegrip van eventuele onderbrekingen en de gevallen waarin de 
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periode opnieuw van nul begint te lopen. 

Volgens artikel 5, lid 5 van de richtlijn betreffende uitzendarbeid moeten de lidstaten 
passende maatregelen nemen met het oog op voorkoming van misbruik bij de toepassing van 
dit artikel, met name voorkoming van achtereenvolgende opdrachten om de bepalingen van 
deze richtlijn te omzeilen. De in het VK toepasselijke wetgeving voor de omzetting bevat 
zulke bepalingen, zoals vereist uit hoofde van de richtlijn. Er zij op gewezen dat de Agency 
Workers Regulations 2010 zijn aangevuld met een toelichting ("Guidance") die in mei 2011 
door het Britse UK Department for Business, Innovation and Skills is gepubliceerd. In dat 
document is onder titel "12 – weekopdrachten en bepalingen ter voorkoming van omzeiling" 
het volgende bepaald: 

"Een inlenende onderneming kan uiteraard beslissen om uitzendkrachten niet langer in te 
zetten dan de periode van 12 weken voor het in aanmerking komen voor gelijke behandeling. 
De regelgeving bevat geen bepalingen die beletten dat een uitzendkracht na bijvoorbeeld 11 
weken wordt ontslagen of dat inlenende ondernemingen uitzendkrachten gewoonlijk inzetten 
voor opdrachten van 12 weken. Inlenende ondernemingen en uitzendbureaus moeten zich 
evenwel bewust zijn van de anti-omzeilingsbepalingen, die betrekking hebben op alle situaties 
waarin een patroon van opdrachten vast te stellen is dat er duidelijk op gericht is een 
uitzendkracht zijn rechten te ontzeggen. 

Het gaat dan bijvoorbeeld om uitzendkrachten die 2 of meerdere opdrachten vervullen bij 
dezelfde inlenende onderneming, waar zij eerst 12 weken in de onderneming werken, dan 6 
weken niet werken, en vervolgens weer 12 weken worden ingezet, gevolgd door een tweede 
onderbreking van 6 weken. Als de uitzendkracht dan wordt ingezet voor een derde opdracht, 
kan dit beschouwd worden als een poging om de voltooiing van de periode voor het in 
aanmerking komen voor gelijke behandeling te verhinderen. Er moet dan echter kunnen 
worden aangetoond dat deze poging opzettelijk was. Eventuele klachten hieromtrent moeten 
door de rechtbank worden beoordeeld." 

In het licht van het bovenstaande lijkt het er enerzijds op dat de praktijken waarnaar indiener 
verwijst inderdaad een poging kunnen zijn om uitzendkrachten in het VK een gelijke 
behandeling te ontzeggen. Anderzijds heeft het VK wel voorzien in anti-
omzeilingsmaatregelen, zoals bepaald in de richtlijn betreffende uitzendarbeid. 

Conclusies

Aangezien indiener niet beweert dat de wetgeving inzake uitzendarbeid in het VK of de 
praktijken van de overheidsinstanties op dat vlak een inbreuk vormen op de EU-wetgeving, 
kan de Commissie niet ingrijpen in deze zaak. 

Overeenkomstig artikel 12 van Richtlijn 2008/104/EG betreffende uitzendarbeid onderwerpt 
de Commissie, in overleg met de lidstaten en de sociale partners op EU-niveau, de toepassing 
van deze richtlijn aan een evaluatie, teneinde zo nodig de vereiste wijzigingen voor te stellen. 
Het verslag van de Commissie over die evaluatie zal in december 2013 worden gepubliceerd. 


