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Rechtspraakoverzicht  
  

Payrolling 

 Instantie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 
Datum: 07-08-2018 
Vindplaats: ECLI:NL:GHARL:2018:7135 
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2018:7135 

 Onderwerp: Payrollconstructie gehanteerd met enkele doel onder om onder bescherming 
ketenregeling uit te komen. Dit verhindert in dit geval niet dat met oude werkgever 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan. Hoewel Richtlijn 1999/70/EG 
(arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd) geen betrekking heeft op uitzendovereenkomsten, 
wil dat niet zeggen dat het gebruik van een uitzendovereenkomst voor een payrollconstructie 
met het enkele doel om onder de met de Richtlijn beoogde bescherming van artikel 7:668a BW 
uit te komen, die bescherming mag frustreren. 

 
WAADI 

 Instantie: Gerechtshof Den Haag 
Datum: 24-07-2018 
Vindplaats: ECLI:NL:GHDHA:2018:1836 
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2018:1836 
Onderwerp: De inlener heeft de samenwerkingsovereenkomst met de uitlener beëindigd en 
heeft vervolgens twee uitzendkrachten, die hij eerder van de uitlener inleende, zelf in dienst 
genomen. De rechter oordeelt dat er geen maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm is die 
inhoudt dat de inlener niet het initiatief mag nemen de ingeleende uitzendkrachten te bewegen 
bij hem in dienst te treden. Partijen zijn geen boeteclausule overeengekomen en op grond van 
de Waadi mag de uitlener uitzendkrachten ook niet beletten bij de inlener in dienst te treden. 
 

Kwalificatievraag: wel/geen arbeidsovereenkomst? 

 Instantie: Gerechtshof Amsterdam 
 Datum: 03-07-2018 

Vindplaats: ECLI:NL:GHAMS:2018:2279 
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2018:2279 
Onderwerp: De inlener heeft de werknemer verzocht om tijdelijk ander werk te verrichten 
waaraan de werknemer gevolg heeft gegeven. De rechter oordeelt dat er geen 
arbeidsovereenkomst ontstaat tussen een gedetacheerde werknemer en de inlener indien die 
werknemer - met diens instemming - tijdelijk andere werkzaamheden voor de inlener verricht 
dan in de arbeidsovereenkomst tussen hem en het detacheringsbureau is vermeld. 
 

 Instantie: Rechtbank Amsterdam 
Datum: 23-07-2018 
Vindplaats: ECLI:NL:RBAMS:2018:5183 
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2018:5183 
Onderwerp: De eiser is als maaltijdbezorger op basis van een arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd in dienst getreden. De partijen zijn daarna een overeenkomst van opdracht 
overeengekomen. De eiser stelt dat dat de huidige rechtsbetrekking tussen hem en de 
gedaagde moet worden geduid als een arbeidsovereenkomst, ondanks dat de overeenkomst 
vermeldt dat het een overeenkomst van opdracht is. De kantonrechter besluit dat gezien 
hetgeen partijen zijn overeengekomen en hoe zij vervolgens feitelijk aan die overeenkomst 
uitvoering en invulling hebben gegeven, alle behandelde feiten en omstandigheden in 
onderling verband en samenhang beschouwd, de rechtsverhouding tussen partijen niet als een 
arbeidsovereenkomst kan worden gekwalificeerd. Het moge zo zijn dat in het huidige 
arbeidsrecht geen rekening is gehouden met de uit de (relatief) nieuwe platformeconomie 
voortkomende arbeidsverhoudingen. Dat maakt echter nog niet dat de onderhavige beslissing 
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tot dusdanig onaanvaardbare resultaten leidt, dat de redelijkheid en billijkheid tot rechterlijk 
ingrijpen noopt. Wanneer het ongewenst wordt geacht dat werkplatforms als gedaagde 
dergelijke overeenkomsten aanbieden, zal de wetgever daartegen maatregelen moeten 
treffen. 

 
Detacheringsrichtlijn 

 Instantie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 
Datum: 31-07-2018 
Vindplaats: ECLI:NL:GHARL:2018:6962 
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2018:6962 
Onderwerp: De werkgever maakt bij zijn transportwerkzaamheden gebruik van aan hem 
gelieerde ondernemingen in Polen en Moldavië. Buitenlandse chauffeurs die vanuit deze 
ondernemingen worden ingezet, ontvangen niet het loon dat verschuldigd is op grond van de 
cao voor het Beroepsgoederenvervoer. Het beroep op de bedingplicht uit de cao slaagt, de 
Nederlandse werkgever had met de door hem ingeschakelde Poolse en Moldavische bedrijven 
moeten afspreken dat deze hun chauffeurs het loon van de cao zouden betalen. Er is een 
zodanig nauwe band tussen het werk van deze chauffeurs en Nederland dat gezegd kan 
worden dat zij in Nederland aan de werkgever ter beschikking zijn gesteld als bedoeld in de 
Detacheringsrichtlijn. 
 

Vakantiedagen 

 Instantie: Rechtbank Overijssel 
Datum: 18-07-2018 
Vindplaats: ECLI:NL:RBOVE:2018:2695 
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOVE:2018:2695 
Onderwerp: De werknemer is in december geschorst. De wettelijke vakantiedagen vervallen 
niet in juli van het opvolgende jaar omdat de werknemer ten gevolge van de schorsing 
redelijkerwijs niet in staat is geweest daarna vakantiedagen op te nemen.  

 
Algemene voorwaarden 

 Instantie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 
Datum: 05-06-2018 
Vindplaats: ECLI:NL:GHARL:2018:5138 
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2018:5138 
Onderwerp: Een werving- en selectiebureau stuurt een opdrachtgever haar algemene 
voorwaarden toe, die in haar visie de gehele overeenkomst bevatten. In een geval als het 
onderhavige - algemene voorwaarden vormen de gehele beoogde overeenkomst - ligt 
toepassing van het wettelijk systeem niet voor de hand. Omdat in dit geval de algemene 
voorwaarden feitelijk de gehele beoogde overeenkomst inhouden, inclusief de kernbedingen 
zoals het honorarium, moet worden aangesloten bij artikel 6:217 BW. Een overeenkomst komt 
tot stand door aanbod en aanvaarding en de opdrachtgever heeft niet uitdrukkelijk ingestemd 
met de inhoud van de algemene voorwaarden. 
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