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Voorwoord 
 

 
 

Voor u ligt de thesis ‘Een onderzoek naar de verhouding tussen de Intermediair en de 

uitzendkracht.’ Deze thesis is geschreven in het kader van mijn afstudeer aan de 

Anton De Kom Universiteit van Suriname met als studierichting Rechten. 

 

 
 

In het begin ging het schrijven heel stroef, omdat  ik nauwelijks aan informatie kon 

komen om mijn probleemstelling te beantwoorden. De reden hiertoe was omdat de 

WTBAI pas in werking was getreden. Naarmate de tijd verstreek kreeg ik 

antwoordop mijn vraag en ging het schrijven toen makkelijk. Ik heb verassend veel 

mogen leren omtrent het uitzendwezen. 

 

 
 

Bij deze wil ik graag mijn begeleider bedanken voor de fijne begeleiding. Tevens wil 

ik mijn collega’s van de Kamer van Koophandel en Fabrieken bedanken voor de 

fijne samenwerking. Ook van mijn vrienden en familie heb ik wijze raad mogen 

ontvangen. Bovendien hebben zij mij moreel ondersteund tijdens het schrijfproces. 

Tot slot wil ik mijn ouders in het bijzonder bedanken. Hun wijsheid en motiverende 

woorden hebben mij geholpen om deze thesis tot een goed einde te brengen. 

 

 
 

Dewkali Nalinie 
 

Paramaribo, december 2020 



Lijst met afkortingen 
 
 

 
Artikel                                                                                                              Art. 

Burgerlijke Wetboek                                                                                       BW 

Collectieve Arbeidsovereenkomst                                                                CAO 

De Nationale Assemblee                                                                              DNA 

Enzovoorts                                                                                                      Enz. 

Hoge Raad                                                                                                       HR 

International Labour Organization                                                                 ILO 

Staats Blad                                                                                                        SB 

Ter Beschikking Stellen van Arbeidskrachten                                              TBA 

Vereniging Surinaams Bedrijfsleven                                                             VSB 

Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs                                 WAADI 

Wet Ter Beschikking Stelling Arbeidskrachten door Intermediairs        WTBAI 



Inhoudsopgave 
 

 
 
 

Voorwoord 
 

Lijst met afkortingen 
 

Inleiding........................................................................................................................1 
 
 
 
1. Het ontstaan van de Wet ter Beschikking Stellen van Arbeidskrachten (SB. 2017 

 

no. 42.............................................................................................................................5 
 

1.1 De rol van de ILO Conventie no. 181 en Aanbeveling no. 188.............................5 
 

1.2 Het gevolg van ILO Conventie no. 181 en Aanbeveling no. 188 voor 
 

Suriname........................................................................................................................7 
 
 
 
2. De Wet Ter Beschikking Stellen van Arbeidskrachten door Intermediairs (SB. 2017 

 

no. 42)........................................................................................................................10 
 

2.1 Algemeen.............................................................................................................10 

2.2 De driehoeksverhouding.......................................................................................11 

2.3 De verschillende rechtsrelaties voortvloeiende uit de ter beschikking stelling van 

arbeidskrachten..........................................................................................................15 

 

 
 

3. De bescherming van de uitzendkrachten krachtens de wet Ter Beschikking Stellen 

van Arbeidskrachten door Intermediairs.....................................................................21 

3.1. De bescherming van de arbeidskrachten volgens de Burgelijke Wetgeving van 
 

Suriname.....................................................................................................................21 
 

3.2. De beschermingen voortvloeiende uit de Wet Ter Beschikking Stellen van 
 

Arbeidskrachten door Intermediairs............................................................................23 

  3.3. De rechten van de uitzendkrachten......................................................................28 

 
Conclusie.....................................................................................................................33 

 

Aanbeveling................................................................................................................35 
 

Bronvermelding 



1  

Inleiding 
 
 

 
De staat Suriname heeft in het jaar 2006 de ILO-conventie betreffende particuliere bureaus 

voor arbeidsbemiddeling (Employment Agencies Convention, 1999 (no. 181) geratificeerd. 

Bij wijze van nadere toelichting is aan deze ILO-conventie de ILO aanbeveling betreffende 

particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling (Employment Agencies Recommendations, 199 

(no.188) gekoppeld. Deze conventie beoogt uitbuiting van uitzendkrachten te voorkomen 

en te zorgen voor een gelijke behandeling van alle werkende burgers.1 

 
 

De “Wet Ter Beschikking Stellen van Arbeidskrachten door Intermediairs” is in de maand 

februari 2017 kamerbreed met algemene 34 stemmen aangenomen door De Nationale 

Assemblee (DNA). Deze wet wordt in de volksmond ook wel “de Wet op uitzendbureaus” 

genoemd. Op 7 april 2017 is de Wet Ter Beschikking van Stellen Arbeidskrachten door 

Intermediairs in werking getreden. Deze wet is een volledige nieuwe arbeidswet die zich 

richt op regulering van uitzendbureaus.2 

 
 

De wereld om ons heen is volop in beweging en de toekomst is onzeker. Ook is deze continu 

aan verandering onderhevig. Het aanpassingsvermogen van bedrijven moet heel groot zijn . 

Zo zien we dat er afscheid genomen is van de wereld waarin iedereen een vaste baan heeft. 

Werkgevers gaan nu bijvoorbeeld opzoek naar tijdelijke arbeidskrachten, vanwege de hoge 

seizoenpieken of de incidentele niet voorspelbare behoefte naar meer arbeidskrachten. Deze 

krachten worden voor langere termijn in het productieproces ingezet als goedkope 

arbeidskrachten, soms om duurdere werknemers van geliquideerde bedrijfsonderdelen te 

vervangen of noodzakelijke uitbreidingen in bestaande bedrijfsonderdelen door te voeren. De 

krachten worden jarenlang ingezet in duurzame banen die ontstaan in inleenbedrijven. Ook 

bij de werknemers  is er een grote behoefte aan flexibilisering.3
 

 

Door de toenemende vraag en aanbod van tijdelijke arbeidskrachten, ontstonden de 

organisaties die de arbeidskrachten registreerden en ze ter beschikking stelden als 
 
 
 

1 Wet van 4 juni houdende goedkeuring van de toetreding van de Republiek Suriname tot het Verdrag van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) “Convention concerning Private Employment Agencies” (ILO Verdrag no. 
181., Geneve, 19 juni 1997). 
2 Nieuwe wet op uitzendbureau krijgt zijn beslag, gfcnieuws.com, 22 september 2017. 
3 Piroe 2018, p. 4. 
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economische activiteit. Bij deze organisaties ontstond de behoefte, om voor hun activiteiten 

enige mate van legitimiteit en instructies te verkrijgen van de overheid. De   uitzendrelatie 

omvat drie partijen namelijk: 

1.   de uitzendkracht; 
 

2.  de intermediair; 
 

3.   de inlener. 
 

Deze relatie heeft een bijzondere karakter en betreft mede specifieke kwetsbaarheden van ter 

beschikking  gestelde  arbeidskrachten.  Om  aan  het  bestaande  rechtsvacuüm  een  einde  te 

maken,  is  de  Wet  Ter  Beschikking  Stellen  v a n  Arbeidskrachten  door  Intermediairs in 

het leven geroepen in het volksmond ook wel genoemd de WTBAI. In het vervolg zal deze 

afkorting gebruikt worden. 

 
 

Op grond van het bovenstaande is de volgende probleemstelling geformuleerd: 
 

In   hoeverre   biedt   de   Wet   Ter   Beschikkingstelling   van   Arbeidskrachten   door 
 

Intermediairs bescherming aan de uitzendkrachten. 
 

 
 

Om de probleemstelling te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 

✓   Welke redenen liggen ten grondslag aan het ontstaan van de Wet Ter Beschikking Stellen 

van Arbeidskrachten door Intermediairs? 

✓   Wat houdt de Wet Ter Beschikking Stellen van Arbeidskrachten door Intermediairs in? 

✓   Welke  bescherming  biedt  de  Wet  Ter  Beschikking  Stellen  Van  Arbeidskrachten  door 

intermediairs aan de uitzendkrachten? 

 
 

Doel van de thesis: 
 

Op grond van de Wet Ter Beschikking Stellen Arbeidskrachten door Intermediairs wordt er 

legitimeit gegeven aan de activiteit van de terbeschikkingstelling d.m.v. de 

vergunningsvereiste. Dat  wil  zeggen  dat  intermediairs  gebonden  zijn  aan  bepaalde 

voorwaarden  voor  de terbeschikkingstelling. Ook wordt er gestreefd naar gelijke 

behandeling van de uitzendkrachten. Dit gelijkheidsbeginsel houdt in dat de uitzendkrachten 

gelijke behandeling moeten krijgen als  arbeidskrachten  in  dienst  van  een  inlenende 

onderneming. Tevens  wilt  deze  wet voorkomen dat uitzendkrachten gebruikt worden als 

goedkope arbeidskrachten. Middels deze thesis  wordt  getracht  aan  ieder  belanghebbende, 

waaronder  uitzendkrachten  inlichting  te verschaffen omtrent al de beschermingen die zij 
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genieten krachtens deze wet. 4 
 

 
 

Maatschappelijke relevantie 
 

Vanuit de maatschappelijke organisaties, waaronder de nationale- en internationale 

vakbeweging wordt in toenemende mate aandacht gevraagd voor de problematiek van de 

terbeschikkingstelling.5 Deze organisaties willen de uitbuiting van uitzendkrachten voorkomen. 

In het jaar 2017 kwam de Wet Ter Beschikking Stellen van Arbeidskrachten door 

Intermediairs tot stand. Middels dit onderzoek wordt er een bijdrage geleverd aan de 

maatschappelijke kennis over de bescherming van de uitzendkrachten krachtens de ze wet. 

De resultaten verkregen uit dit onderzoek laten duidelijk zien in hoeverre de problematiek 

van de terbeschikkingstelling is opgelost. 

 
 
Wetenschappelijke Relevantie: 

 

Na  de  inwerking  treding  van  de  WTBAI  zou  er  een  evaluatie  plaatsvinden  naar  de 

werking van deze wet m.n. in hoeverre de uitzendkrachten beschermd worden. De resultaten 

van deze evaluatie zijn tot zover niet bekend. Daarom is ervoor gekozen om in deze thesis 

de werking van de wet nader te onderzoeken. Dit onderzoek is wetenschappelijk 

relevant, omdat  de  verkregen  resultaten  een  bijdrage  kunnen  leveren  aan  de  kennis  

over  de bescherming van uitzendkrachten. 

 
 

Methode van onderzoek 
 

Deze thesis betreft een toetsend onderzoek. Voor de informatie opgenomen in deze thesis is 

gebruik gemaakt van literatuuronderzoek, waaronder relevante wetgevingen en internationale 

verdragen.Verder is er gebruik gemaakt van verschillende websites om antwoord te krijgen 

op de probleemstelling. Er is ook geput uit brochures van de Vereniging Surinaams 

Bedrijfsleven  (VSB).  Jurisprudenties  hebben  ook  een  handje  bijgedragen  bij  de 

beantwoording van de probleemstelling. Tevens is er gekeken naar onderzoekingen van 

verschillende auteurs omtrent het uitzendwezen. In deze thesis wordt er teruggevallen op de 

Nederlandse wetgeving, omdat bij het formuleren van de wetsbepalingen van de WTBAI er 

ook geput is uit wetgeving van Nederland. 
 
 

4 Wet van 7 april 2017, houdende bepalingen met betrekking tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten 
door  intermediairs (Wet Ter Beschikking Stellen Arbeidskrachten door Intermediairs), S.B. 2017, 42, p. 15 
(MVT). 

5 Wet van 7 april 2017, houdende bepalingen met betrekking tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten 
door intermediairs (Wet Ter Beschikking Stellen Arbeidskrachten door Intermediairs), S.B. 2017, 42, p. 16 (MVT). 
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Opbouw thesis 

✓   In  hoofdstuk  1  zal  er  gesproken  worden  over  de  aanleiding  tot  het  ontstaan  van  de 
 

WTBAI. Hierbij spelen de ILO Conventie en de ILO Aanbevelingen een belangrijke rol. 

✓   In hoofdstuk 2 zal er  aangeven  worden  wat de WTBAI inhoudt. Bij deze wet zijn er 3 

partijen die een belangrijke rol spelen, dit zal ook omschreven worden. Verder zullen de 

onderlinge rechtsrelaties tussen de 3 partijen uitgewerkt worden. 

✓   In  hoodstuk  3  zal  er  gesproken  worden  over  de  beschermingen  die  de  uitzendkrachten 
 

genieten krachtens het Burgerlijke Wetboek van Suriname (BW). Daarnaast zal de nadruk 

gelegd  worden  op  de  bescherming  krachtens  de  WTBAI.  Om  de  uitzendkrachten  te 

beschermen zijn er een aantal verplichtingen opgenomen voor de intermediairs en inlener. Dit 

zal ook uitgewerkt worden in deze thesis. 



8 Van Haasteren 2016, p. 40. 
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1. Het ontstaan van de Wet Ter Beschikking Stellen van 
 

Arbeidskrachten (SB 2017 no. 42) 
 

1.1 De rol van de ILO Conventie no. 181 en Aanbeveling no. 188 
 
 
 

In 1919 werd bij de Parijse vredesconferentie de ILO opgericht als middel om de sociale 

vooruitgang te bevorderen en wel door het oplossen van sociale en economische conflicten 

door middel van dialoog en samenwerking.6  Om de Sociale vooruitgang te bevorderen kent 

de ILO een aantal uitgangspunten, die bestemd zijn voor alle mensen, ongeacht ras, afkomst 

of sekse:7
 

✓   Duurzame  vrede  kan  niet  worden  bereikt  zonder  dat  deze  is  gebaseerd  op  sociale 
 

rechtvaardigheid, met als element: vrijheid, waardigheid, economische zekerheid en gelijke 

kansen; 

✓   Arbeid kan niet beschouwd worden als een handelsgoed of een handelsobject; 

✓  Er  dient  vrijheid  van  vergadering  te  zijn  voor  zowel  werkgevers  als  werknemers,  met 

vrijheid van meningsuiting en het recht op vrije onderhandelingen. 
 

 
 

Op grond van het bovenstaande moeten de volgende maatregelen getroffen worden door de 
 

ILO:8
 

 

✓  Het  bevorderen  van  werkgelegenheid  en  het  verbeteren  van  de  levensomstandigheden, 

waarbij werkenden hun capaciteiten kunnen aanwenden en kunnen bijdragen aan het 

gemeenschappelijke welbevinden, tegelijk met gelijke kansen voor mannen en vrouwen en 

faciliteiten voor training en migratie; 

✓   Voldoende  bescherming van  alle  werkenden  tegen  ziekten,  ongeval  en  dood  als gevolg 
 

van het werk; 

✓  Socialezekerheidsmaatregelen voor ouderen en zieken, een basisinkomen voor allen die 

bescherming nodig hebben, alsmede medische verzorging; 

✓   Het geven van een loon om voldoende van te leven; 

✓   Het regelen van arbeids- en rusttijden met maximaal te werken aantal uren per dag of week. 
 
 
 

Al sinds het bestaan van deze organisatie werd er gediscussieerd over de publieke- en private 
 
 

6 Van Haasteren 2016, p. 39. 
7 Mission and objectives of the ilo, ilo.org, 03 maart 2020. 



11 Van Haasteren 2016, p. 45-52. 
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arbeidsbemiddeling. Bij de publieke arbeidsbemiddeling was het de overheid die door middel 

van bemiddeling werknemers en werkgevers bij elkaar brachten. Terwijl het bij de private 

arbeidsbemiddeling ging om een organisatie, een persoon of bedrijf die de vraag naar en het 

aanbod van werknemers bij elkaar brachten. Hieronder vallen de op winst gerichte- en de niet 

op winst gerichte private arbeidsbemiddeling.9
 

 
 
 

In het verdrag van 1933 (no. 34), over de fee-charging employment agencies werden er 

maatregelen getroffen ten aanzien van de op winst gerichte bureaus. Volgens artikel 2 van 

het verdrag moesten deze bureaus afgeschaft worden, een uitzondering hierop was artikel 3, 

die aangaf dat indien er   al   wetgeving   bestond   op   nationaal   niveau,   de   uitoefening   

van   activiteiten   dan onderworpen  was  aan  een  vergunning  en  een  door  de  overheid  

te  bepalen tarievenstructuur.10 

 
 

Door de tweede oorlog ontstonden er enorme verschuivingen op de arbeidsmarkt, hierdoor 

werd de werkloosheid groter. De arbeidsmarktverhoudingen moesten dus genormaliseerd 

worden en daarvoor moest er een nieuwe beleid geformuleerd worden. In 1948 kwam de 

herziene conventie van 1933 tot stand. Deze conventie gaf aan dat de op winst gerichte 

private  bemiddeling  niet  afgeschaft  hoefde  te  worden.  Het  is  de  overheid  die  bepaald 

wanneer de afschaffing dient plaats te vinden. Een deel van de ILO lidstaten waren het niet 

mee eens met deze bepaling, waardoor conventie no. 34 nogmaals werd herzien in 1949. Bij 

de herziende versie bestond er een keuze tussen het afschaffen van de op winst gerichte 

privatebemiddeling of de regulering daarvan.11
 

 
 

In de loop der jaren ontstond er behoefte aan een nieuwe conventie, omdat de problemen op 

het gebied van de op winst gerichte private bemiddelingsbureau toenam. De private 

bemiddelaars omzeilden de wet door lage lonen uit te keren, vakbondswerk te bemoeilijken of 

onmogelijk te maken, de wetgeving op het gebied van gelijke kansen te ontkennen, geen 

arbeidsvoorwaarden toe te kennen en vaste banen te substitueren met tijdelijke arbeid. Ook 

begon het fenomeen uitzendbureau toe te nemen. De ILO lidstaten vonden dat dit begrip niet 

geplaatst kon worden onder de herziende conventie no. 34, omdat een uitzendbureau geen 
 
 

 

 

9 Piroe 2016, p. 127 - 128. 
10 Fee-charging employment agencies convention 1933 no 34, ilo.org 05 augustus 2018. 
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bemiddelaar is maar een werkgever, die personeel ter beschikking stelde aan een andere 

werkgever(de inlener). Om het probleem op de arbeidsmarkt op te lossen, werd er gezocht 

naar gezamenlijke regels, beleid en uitvoering ten behoeve van werkgevers, werknemers en 

de overheid.12
 

 
 

In 1997 vond de 85ste ILO conferentie plaats in Geneva. Deze bracht een belangrijke 

omwenteling teweeg in de wereldwijde visie op uitzendarbeid. Tijdens de conferentie werd er 

namelijk aandacht besteedt aan het probleem van de private bemiddeling. En op 19 juni 1999 

kwam de Employment Agencies Convention tot stand, ook wel genoemd Employment 

Agencies Convention, 1999 (no. 181).13 Doordat Suriname sedert 1976 lid is van de ILO, 

ratificeerde zij de uitzendconventie in het jaar 2006.14
 

 
 

De behoefte aan flexibilisering van de arbeidsmarkt in Suriname is ontstaan, toen in de 

tachtiger jaren het ontslag decreet werd afgekondigd waardoor het afvloeien van personeel 

vanaf dat moment zeer moeilijk werd.15  Het uitzendbureau is hierop een goed alternatief, 

omdat bedrijven via uitzendbureaus op projectbasis personeel kunnen inhuren, zonder het 

risico vast te zitten aan langdurige hoge loonkosten enz.16 Het personeelsbestand kunnen zij 

steeds   in   afstemming   brengen   met   de   aard   en   vraag   van   producten   en   diensten 

(flexibilisering  van  arbeid).  In  die  zin  kan  flexibiliteit  van  de  arbeid  als  een  uiterst 

doeltreffend instrument beschouwd worden om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.17
 

 
 
 
 

1.2 Het gevolg van ILO Conventie no. 181 en Aanbeveling no. 
 

188 voor Suriname 
 
 
 

De ILO Conventie die Suriname heeft geratificeerd heeft betrekking op bureaus die vraag en 

aanbod bij elkaar brengen zonder daarbij zelf partij te worden in de arbeidsverhouding (ILO 

Conventie no. 181 artikel 1 lid 1 sub a). Ook kent het verdrag andere diensten met betrekking 

tot  werkzoekenden  die  door  het  bevoegd  gezag,  na  advies  van  werk,  werkgevers  en 
 

 
12 Van Haasteren 2016, p. 45-52. 
13 Private Employement Agencies Convention, 1997 (no 181), ilo.org  23 juni 2019. 
14 Van Haasteren, 2016, p. 23. 
15 Verhulp, Beltzer, Boonstra, Christe & Riphagen, 2002, p.  12. 
16 Wallerlei 2003, p. 62. 
17 Flexibele uitzendbureau 2011. 
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werknemers, onder de werking van het verdrag zijn gebracht.18
 

 

 
 

Verder heeft de conventie betrekking op bureaus die zelf een arbeidsverhouding aangaan met 

een arbeidskracht en deze ter beschikking stellen aan een andere onderneming om onder 

toezicht van deze laatste te werken (ter beschikking stellen van arbeidskrachten) (artikel 1 lid 

1 sub a). In deze thesis ligt de focus op art. 1 lid 1 sub a, dat handelt over een 

uitzendovereenkomst. Aan de ILO conventie is de aanbeveling no. 188 gekoppeld. Deze 

aanbeveling betreffende particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling (Employment Agencies 

Recommendation, 199 (no. 188) heeft een aanvullende functie ten opzichte van het verdrag 

no. 181.19 Het geeft een weergave van de geboden en verboden bij het uitzenden van 

werknemers. 20 

 
 
Het doel van de conventie is om uitzendkrachten te beschermen tegen uitbuitingen door hun 

werkgevers. Één van de beschermingen is de vergunningsvereiste. De intermediair heeft een 

vergunning nodig voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Dit vereiste stond ook 

opgenomen in het verdrag van 1933 no. 34. Ook geeft het verdrag aan wat de rechten en 

plichten zijn van de werknemers. Er wordt ook bescherming geboden aan migranten die door 

agencies in hun land worden geplaatst.21 De beschermingen van conventie no. 181 en 

aanbeveling no.188 zullen uitgewerkt worden in hoofdstuk 2 en 3. 

 
 
Om daadwerkelijk te genieten van de beschermingen van de ILO Conventie moest Suriname 

eerst   wetgeving   formuleren   op   dit   gebied.   Dit   is   één   van   de   verplichtingen   van 

de ratificerende lidstaten. Het initiatief om de arbeidswetgeving te moderniseren werd al 

aangehaald in de Beleidsnota van het Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling 

en Milieu (ATM) van 2000-2005, waarin werd gesproken over dringende aanpassing van de 

normen in de arbeidswetgeving o.a. met betrekking tot flexibele arbeidsrelaties z.a. 

uitzendwerk en contractarbeid. Echter werd dit niet gerealiseerd. 

 
 

De   modernisering van de arbeidswetgeving werd wederom aangehaald in de beleidsnota 

2006-2010.  Ook in  de jaarrede van de president  voor  het dienstjaar  2013  werd  melding 

gemaakt  van  een  "Strategische  Business  Plan"  waarin  opgenomen  het  formuleren  van 

 
18 Private Employment Agencies Convention, 1997 (181), ilo.org 23 juni 2019. 
19 Van Haasteren 2016, p. 23. 
20 Employment Agencies Recommendations, 199 (no. 188), ilo.org 23 juni 2019. 
21 Private Employment Agencies Convention, 1997 (181), ilo.org  23 juni 2019. 
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nieuwe wetgevingsproducten. De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) gaf ook in haar 
 

Strategisch Business Plan aan dat het gewenst is de arbeidswetgeving te herzien. 22
 

 

 
 

De wens om de wetgeving te moderniseren is in de beleidsnota van Arbeid voor de periode 
 

2016-2021  concreter  dan ooit  naar  voren  gekomen.  Op  7  april  2017  kwam er  eindelijk 

een wetgeving met betrekking tot uitzendbureaus tot stand, namelijk de Wet Ter Beschikking 

Stellen Arbeidskrachten door Intermediairs. Deze wet is tegelijk ook de implementatie van 

de 2  internationale  standaarden,  namelijk  conventie  no.  181  en  aanbeveling  no.  188, 

waartoe Suriname na de ratificatie verplicht is.23
 

 
 

Een andere verplichting van de staat Suriname is om maatregelen te treffen die leiden tot een 

toereikende bescherming inzake:24
 

✓   de vrijheid van vereniging; 

✓   de vrijheid van collectief onderhandelen; 

✓   minimumlonen; 

✓   werktijden; 

✓   sociale zekerheid; 

✓   opleidingsmogelijkheden; 

✓   gezondheid en veiligheid; 

✓   ziekte- en ongevallenverzekering; 

✓   insolventie; 

✓   moeder- en ouderschapsvoorzieningen. 
 
 

 
Anno 2020 is het van belang om na te gaan waar wij staan met deze belangrijke conventie. 

Met  het  verdrag  werd  private  bemiddeling  uiteindelijk  toegestaan  en  werden  regels 

gesteld voor de driehoeksverhouding die gepaard gaan met het feit dat er bij 

uitzendbemiddeling altijd drie partijen een rol spelen, te weten de uitzendkracht, het 

uitzendbureau en de zogenaamde inlener.25  In hoofdstuk 2 zal verder ingegaan worden op 

deze begrippen. 
 
 

22 Wet van 7 april 2017, houdende bepalingen met betrekking tot het ter beschikking stellen van 
arbeidskrachten door intermediairs (Wet Ter Beschikking Stellen Arbeidskrachten door Intermediairs), S.B. 2017, 
42, p. 13 (MvT). 
23 Piroe 2018, p. 1. 
24 Employment Agencies Recommendation, 199 (no. 188), ilo.org 23 juni 2019 
25 Van Haasteren 2016, p. 23. 
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2. De Wet Ter Beschikking Stellen van Arbeids- 

krachten door Intermediairs (SB 2017 nr. 42)  

2.1 Algemeen 

 

De meest gebruikelijke arbeidsrelatie is de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Artikel 
 

1613a van het Burgerlijk Wetboek (BW) definieert de arbeidsovereenkomst als een 

overeenkomst, waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt, in dienst van de andere 

partij, de werkgever, tegen loon gedurende een zekere tijd arbeid te verrichten. Een 

arbeidsovereenkomst die hiervan afwijkt wordt gevat onder de noemer flexibele 

arbeidsovereenkomst. Te denken valt aan arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, 

uitzendovereenkomsten, payrollovereenkomsten en oproepcontracten.26
 

 
 

Bij een bespreking tussen de vereniging van Surinaamse Uitzendbranche (VSU) en minister 

Michael Miskin van ATM werd naar voren gebracht dat de uitzendkrachten bij bepaalde 

uitzendbureaus niet als werknemers in dienst zijn van het uitzendbureau, noch van het bedrijf 

dat gebruik maakt van hun krachten. Het ministerie heeft geconstateerd dat de voorzieningen 

voor uitzendkrachten veel minder zijn dan werknemers die op basis van een CAO in hetzelfde 

bedrijf werken, terwijl dezelfde werkzaamheden worden verricht. 27  De problemen waarmee 

de uitzendkrachten te kampen hebben is iets dat van oudsher aanwezig is. 

 
 
In    Nederland    werd    in    het    jaar    1965    de    wet    Ter    Beschikking    Stellen    van 

Arbeidskrachten (TBA) ingevoerd om dit enigszins terug te dringen. De bedoeling van deze 

wet was om verstoring in de arbeidsverhouding door frauduleuze en voor werknemers 

onevenwichtige vormen van ter beschikkingstelling tegen te gaan. Er werd op een incorrecte 

wijze sociale premies en loonbelasting geincasseerd.28  In Suriname wordt er door middel 

van de Wet Ter Beschikking Stellen van Arbeidskrachten door Intermediairs getracht 

verbetering  te  brengen  aan  deze situatie. Deze wet bevat de wetgeving die de regels omvat 

waaraan intermediairs oftewel uitzendbureaus in hun functioneren gebonden zijn.29  Bij het 

formuleren van de wetsbepaling is met name ook geput uit de wetgeving van Nederland. Dit 

vanwege het concordantiebeginsel. Dit is te merken aan de definitie van artikel 1 sub e Wet 

allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI), die onder ter beschikking stellen van 
 

 
26 Verhulp, Beltzer, Boonstra, Christe & Riphagen, 2002, p. 1. 
27 Uitzendbureaus praten tot Minister Miskin over conceptwet m.b.t uitzendkrachten, gov.sr. 22-10-2019. 
28 Grapperhaus & Jansen  1999, p. 4-5. 
29 Artikel lid 1 sub e van de wet van 7 april 2017,  S.B.. 2017, 42. 
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arbeidskrachten verstaat het tegen vergoeding ter beschikking stellen van arbeidskrachten 

aan een ander voor het onder diens toezicht of leiding, anders dan krachtens een met deze 

gesloten arbeidsovereenkomst, verrichten van arbeid.30
 

 
 

De bedoeling van de WTBAI is om vanuit het beleidsgebied van het ministerie van Arbeid, 

legitimiteit te geven aan de activiteit van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten 

voor zover het arbeidsaangelegenheden betreft en de werkgel egenheid bevordert. Hiermee 

wordt bedoeld dat het uitzenden van arbeidskrachten gebonden is aan diverse rechten en 

plichten die op een behoorlijke wijze uitgeoefend dient te worden door de intermediair. Met 

deze wet wordt ook een juridische kader geschapen voor betreffende bureaus die 

arbeidskrachten ter beschikking stellen. 

 
 

2.2 De driehoeksverhouding 
 

Volgens  artikel  1  sub  e  van  de  WTBAI  betekent  het   ter  beschikking  stellen  van 

arbeidskrachten namelijk het tegen vergoeding ter beschikking stellen van arbeidskrachten 

(door een intermediair) aan een ander (de inlener) voor het onder diens toezicht en leiding, 

anders dan krachtens een met deze gesloten arbeidsovereenkomst, verrichten van arbeid.31
 

In de verhouding ter beschikking stellen van arbeidskrachten zijn er drie partijen namelijk: 
 

1.   de intermediair(uitzendbureau); 
 

2.   de uitzendkracht(werknemer); 
 

3.   de inlener (opdrachtgever). 
 

 
 

Ad 1. De intermediair 
 

Volgens art. 1 lid f WTBAI is de intermediair ieder rechtspersoon die in het kader van 

uitoefening van enig beroep of bedrijf, ingevolge art. 2 van deze wet bevoegd is tegen 

vergoeding arbeidskrachten ter beschikking te stellen aan een inlener, voor het onder diens 

toezicht  en  leiding  verrichten  van  werkzaamheden  voor  een  zekere  tijd.  Art.  2  lid  1 

WTBAI geeft  aan  dat  het  de  intermediair  verboden  is  de  uitzendkracht  ter  beschikking 

te  stellen zonder een vergunning. 

 

Voor de intermediair zijn er verschillende benamingen, deze zijn: het uitzendbureau, de 

werkgever  in  formele  zin.  De  reden  waarom  de  intermediair  ook  wel  de  werkgever  in 

 
30 Grapperhaus & Jansen 1999, p. 109. 
31 Artikel lid 1 sub e van de wet van 7 april 2017,  S.B. 2017, 42. 



33 Van Haasteren & Van Overeem, p. 55-60. 
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formele zin  genoemd wordt  is,  omdat het  alle formaliteiten vervult die met de 

arbeidsverhouding tussen de intermediair en uitzendkracht samenhangen zoals het uitbetalen, 

inhouden en afdragen van loonbelasting en sociale premies.32  Dit staat vermeld in art. 12 lid 

2 WTBAI, die aangeeft  dat  de  intermediair  loon  uitbetaald  aan  de  uitzendkracht,  tevens 

voorziet  van arbeidsvoorwaarden die ook toekomen aan de vaste werknemers die werkzaam 

zijn in gelijke of soortgelijke functies in het inlenendbedrijf. Tegenover de inlener is de 

intermediair de werkgever in materiele zin. De intermediair gaat opzoek naar uitzendkrachten 

voor de inlenende onderneming. Ook komt het soms voor dat de werving van deze krachten 

gedaan wordt door de intermediair. 

 
 

Ad 2. De uitzendkracht. 
 

De uitzendkracht of te wel de werknemer is de persoon die door een intermediair aan de 

inlener  ter  beschikking  wordt  gesteld  om  daar  tijdelijke  arbeid  te  verrichten  (art. 1 lid g 

WTBAI). De redenen waarom uitzendkrachten liever voor een uitzendbureau kiezen, zijn:33
 

 
 

✓   De uitzendkracht opzoek is naar een vaste baan. Men zoekt eerder naar een normale, vaste 

dienstbetrekking en het duurt best wel een tijdje voordat men aan één komt, daarom dat men 

zich opgeeft bij een uitzendbureau zodat zij gerust kunnen uitkijken naar een baan met vaste 

dienstbetrekking. In dit geval biedt het uitzendbureau dan een tijdelijke oplossing. 

 
 

✓   De meeste bedrijven zoeken eerder naar mensen met werkervaring. Door zich op te geven 

bij een uitzendbureau bestaat dan de mogelijkheid dat er op verschillende plekken gewerkt 

kan worden, hierdoor doet men de nodige werkervaring op. 

 
 

✓  Het uitzendbureau voorziet in de behoefte van de tijdelijke werkers. Het begrip tijdelijke 

werkers moet niet gezien worden als de term part-time werkers. Bij part-time arbeid gaat 

het om arbeid die vrijwillig is aanvaard en regelmatig wordt verricht gedurende dagelijkse 

of wekelijkse perioden die aanmerkelijk korter zijn dan de gangbare normale werktijden. Bij 

tijdelijk werk wordt er af en toe arbeid verricht. Hierbij denken wij aan, bijvoorbeeld 

kostwinnaars  die  te  maken  hebben  met  seizoenpieken.  Ook  valt  te denken aan vrouwen 

die in een bepaald periode niet beschikbaar zijn, bijvoorbeeld als hun  kinderen  vakantie 

hebben. Zodra de kinderen weer naar school gaan wordt er dan naar een manier gezocht om 
 

 
32 Van Haasteren & Van Overeem, pag 9. 
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een extra inkomen te verwerven. Studenten die bijvoorbeeld  vakantie  hebben  of  zien  dat 

zij  het  dit  semester  minder  druk  zullen hebben, gaan ook opzoek naar een manier om aan 

geld te komen, en een uitzendbureau vergemakkelijkt dit alles. 

 
 

✓   Het kiezen van de methode van de ter beschikkingstelling vindt men ook prettiger, vanwege 

het uitzendbeding. Dit houdt in dat de uitzendovereenkomst van  rechtswege eindigt doordat 

de ter beschikkingstelling van de uitzendkracht door de intermediair aan de opdrachtgever ten 

einde komt.34  De intermediair en de uitzendkracht zouden bijvoorbeeld kunnen kiezen voor 

een beschikkingstelling van zes maanden. Na verstrijking van de zes maanden zou er geen 

sprake meer zijn van een uitzendovereenkomst. Indien er gebruik wordt gemaakt van een 

uitzendbeding hoeft de ontslagwet niet in acht genomen te worden.35  Dit is makkelijk, want 

dan hoeft er geen  rekening gehouden te worden met een opzeggingstermijn. Ook blijkt dat 

men niet gebonden is aan één baan, omdat dat te saai voor hun wordt. 

 
 

Ad. 3 De inlener. 
 

De definitie van de inlener staat vermeld in art. 1 lid i WTBAI en deze luidt als volg t: 
 

'iedere natuurlijke- of rechtspersoon die zich door tussenkomst van een intermediair voorziet 

van  uitzendkrachten  voor  een  zekere  tijd'.  De  inlener  wordt  ook  wel  de  opdrachtgever 

genoemd, omdat deze opdrachten verstrekt aan de intermediair om opzoek te gaan naar 

uitzendkrachten. Vaak genoeg wordt de relatie tussen de inlener en de intermediair gezien 

als een overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten. In het Burgerlijk Wetboek van 

Suriname staat deze overeenkomst gedefinieerd als een overeenkomst, welke door de aan 

deze eigen bepalingen en bedongen voorwaarden, en bij gebreke van deze door het gebruik, 

worden geregeerd (art. 1613 BW). De inlener geeft aan de intermediair door welk soort 

personeel hij nodig heeft. Hij geeft dan ook door aan welke voorwaarden deze allemaal moet 

voldoen.  De  wervingsprocedure  wordt  in  zo  een  geval  overgelaten  aan  de  intermediair. 

 
 

De motieven voor het inlenen van uitzendkrachten zijn:36
 

✓   Men  kan  snel  voorzien  in  de  opvang  van  tijdelijke  personeelstekorten.  Werkgevers 
 

 
34 Wet van 7 april 2017, houdende bepalingen met betrekking tot het ter beschikking stellen van 

arbeidskrachten door 
intermediairs (Wet Ter Beschikking Stellen Arbeidskrachten door Intermediairs), S.B. 2017, 42, p. 30 (MvT). 

35Wet van 25 oktober 2018, houdende bepalingen met betrekking tot de beëindiging van de dienstbetrekking 
door de 

werkgever, S.B. 2018, 49, p. 22 (MvT). 
36 Smitskam 2005, p. 11. 
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kunnen bijvoorbeeld een beroep doen op het uitzendbureau, wanneer zij tijdelijk 

arbeidskrachten nodig hebben voor het verrichten van seizoenswerk zoals werkzaamheden in 

de land- en tuinbouw of de horecasector. Verder kan het gaan om de tijdelijke vervanging 

van eigen personeel dat wegens ziekte, vakantie of verlof voor langere tijd  afwezig is.  Bij 

productiesector kiest men vaak genoeg ook voor tijdelijke arbeidskrachten; 

 
 

✓   Uitzendkrachten kunnen ook worden ingezet voor het opvullen van vaste arbeidsplaatsen. 

Bijvoorbeeld omdat bepaalde gespecialiseerd personeel op de arbeidsmarkt moeilijk te vinden 

zijn. De werkgever kan dan proberen via gespecialiseerde uitzend- of detacheringsbureaus 

deze arbeidskrachten in te lenen; 

 
 

✓   Werkgevers kunnen  het uitzendbureau ook inschakelen voor het werven van personeel. Het 

uitzendbureau wordt dan gebruikt als een soort externe personeelsafdeling, die voor de inlener 

de werving en selectie van kandidaten voor openstaande vacatures verzorgt. 

 
 

In de uitzendverhouding zijn er drie rechtsrelaties. 

In kaart gebracht ziet dit er als volgt uit: 

A. Het uitzendbureau (intermediair) 
 

 
 
 
 
 

B. De uitzendkracht                                                                C. De inlener 
 

 
 

Deze drie rechtsrelaties zijn:37
 

 

1.   De relatie tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht. Deze relatie wordt veelal gezien 

als een arbeidsovereenkomst of een   overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten. 

 
 

2. De relatie tussen de uitzendkracht en de inlener. In deze relatie is de werknemer of 

uitzendkracht feitelijk werkzaam bij of ten behoeve van de opdrachtgever en tussen deze 

partijen wordt geen overeenkomst gesloten. 

 

3.   De relatie tussen het uitzendbureau en de inlener. Deze relatie wordt gezien als een puur       

    contractuele  relatie, maar ook als een overeenkomst tot het  verrichten  van 
 
 

37 van der Horst & Willems 1993, p. 120 
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enkele diensten. 
 

 
 

2.3 De verschillende rechtsrelaties voortvloeiende uit de ter 

beschikking stelling van arbeidskrachten 

 
 
Ad. 1 De rechtsrelatie tussen de uitzendkracht en de intermediair 

 

 
 

In de praktijk laat een uitzendkracht zich registreren en wordt in het bestand opgenomen van 

het uitzendbureau. Hierdoor ontstaat er nog geen rechten en plichten voor partijen. Het 

uitzendbureau gaat opzoek naar werk. Nadat dit gevonden is wordt de uitzendkracht op de 

hoogte gesteld en er wordt een werkaanbod aan de uitzendkracht gedaan. Dit is een van de 

karakteristieken voor de uitzendrelatie.38  Bij    acceptatie    van    het    aanbod    wordt    de 

uitzendovereenkomst met het uitzendbureau ondertekend door de uitzendkracht. Volgens 

artikel 13 lid 4 WTBAI moet de intermediair binnen 2 werkdagen na aanvang van de ter 

beschikkingstelling  de  overeenkomst  inhoudende  de  relevante  arbeidsvoorwaarden 

verstrekken aan de uitzendkracht.39 Een ander karakteristiek punt is het feit dat, terwijl de 

uitzendkracht arbeid verricht bij de inlener hij elk moment kan stoppen, ondanks acceptatie, 

in de praktijk vindt hierdoor ontbinding plaats van de uitzendovereenkomst.40
 

 
 

De vraag of tussen uitzendbureau en de uitzendkracht  een arbeidsovereenkomst bestaat is 

van belang voor de rechtspositie van de uitzendkracht. Over deze relatie wordt in de literatuur 

en  jurisprudentie  verschillend  gedacht.  Mr.  C.G  van  der  Horst  en  Mr.E. Willems geven 

aan  dat  de  meningen  hierover  uiteenlopen  en  variëren  van  een  overeenkomst  tot  het 

verrichten van enkele diensten tot een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.41
 

 
 

Artikel 1613a BW definieert de arbeidsovereenkomst als de overeenkomst waarbij de ene 

partij zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever tegen loon gedurende zekere 

tijd arbeid te verrichten. 
 

 
 
 
 

38 Piroe 2010, p 12-14. 
39 Wet van 7 april 2017, houdende bepalingen met betrekking tot het ter beschikking stellen van 
arbeidskrachten door 

intermediairs (Wet Ter Beschikking Stellen Arbeidskrachten door Intermediairs), S.B. 2017, 42, p. 8 (MvT). 
40 Piroe 2009, p 12-14. 
41 Van der Horst & Willems 1993, p. 120 
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Dit artikel noemt drie criteria waaraan voldaan moet worden wil er sprake zijn van een 

arbeidsovereenkomst: 

1.   de verplichting om loon te betalen; 
 

2.   de verplichting om persoonlijk arbeid te verrichten; 
 

3.   de gezagsverhouding. 
 

 
 

Ad 1. Wat betreft het vereiste van beloning kan gesteld worden dat in een normale 

arbeidsverhouding de werkgever zich niet aan loonbetaling kan onttrekken op grond van het 

feit dat voor een bepaalde werknemer geen werk meer voor handen zou zijn behoudens het 

geval van overmacht. 

 
 

Daarentegen geldt dat in de relatie tussen uitzendbureau en uitzendkracht, de uitzendkracht 

uitsluitend  de  gewerkte  uren  uitbetaald  krijgt.42   Dat  wordt  op  basis  van  de  Minimum 

Uurloon wet berekend. Volgens artikel 1 lid 2b van de Wet Minimum Uurloon die op 6 

september  2019  in  werking  getreden  is,  behoren  uitzendkrachten  ook  tot  de  groep 

werknemers op wier deze wet van toepassing is.43 Het loon wordt afgedragen door de 

intermediair, nadat deze een vergoeding heeft ontvangen van de inlenende onderneming. 44
 

Indien de uitzendkracht constateert dat de werkgever zich niet houdt aan het minimumloon 

heeft deze het recht dit onmiddellijk door te geven aan het Hoofd van de Arbeidsinspectie. 45
 

 
 

Tijdens de duur van de terbeschikkingstelling komt de uitzendkracht in aanmerking voor 

overeenkomstige lonen, vergoedingen en secundaire arbeidsvoorwaarden als de werknemers 

van  de  inlener  die in  gelijke  of  gelijkwaardige  functie  werkzaam zijn.  De  beloning  zal 

plaats  vinden  volgens  een  beloningssytematiek  van  de  inlener.  Hiermee  bedoeld  de 

wetgever dat ervaren werknemers(uitzendkrachten) vergeleken  zal  worden  met  de ervaren 

werknemers van de inlener en de onervaren werknemers. Zo zal  de ervaren kracht meer 

verdienen dan een onervaren uitzendkracht.46
 

 

In artikel 13 WTBAI staat vermeld dat het de intermediair verboden is een tegenprestatie te 

vragen aan de uitzendkracht. Hiermee wordt bedoeld dat de intermediair geen honorarium of 
 
 

42 van der Horst & Willems 1993, p. 123. 
43 Artikel 1 lid 2b van de wet van 6 september 2019, S.B. 2019, 101. 
44 Pirroe 2018, p. 6. 
45 Artikel 5 lid 1 van de wet van 6 september 2019, S.B. 2019, 101. 
46 Artikel lid 12 lid 2 van de wet van 7 april 2017,  S.B. 2017, 42. 
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vergoeding mag vragen aan de uitzendkracht, voor het feit dat hij hem ter beschikking heeft 

gesteld bij een onderneming. 

 
 
Ad 2. De uitzendovereenkomst kent de term persoonlijk arbeid verrichten niet, in die zin, dat 

de uitzendkracht ten alle tijde kan besluiten een aanbod te weigeren of kan stoppe n met 

werken, waardoor er geen plicht bestaat tot het verrichten van arbeid. Indien de werknemer 

de dienstbetrekking wilt verbreken mag hij dat doen, zonder tussenkomst van de rechter. Bij 

dit  criterium  is  ook  van  belang  te  weten  dat  de  intermediair  niet  verplicht  is  de 

uitzendkracht een opdracht te verstrekken dan wel uit te zenden.47  Indien de uitzendkracht 

aangeeft dat hij wegens ziekte of ongeval niet instaat is te werken, eindigt de 

terbeschikkingstelling onmiddellijk, tenzij er een uitzendbeding is, waarin er regels zijn 

opgenomen ten aanzien van zulke gevallen. 

 
 

Ad 3. De gezagsverhouding is het meest belangrijke en onderscheidende kenmerk van de 

arbeidsovereenkomst. In de literatuur is er veel geschreven over dit begrip. De 

gezagsverhouding is een methode om te voorzien in het bepalen van de inhoud van de 

arbeidsrelatie voor zover die niet voldoende bepaald vaststaat. 

 
 
In de uitzendverhouding zijn er twee werkgevers namelijk de formele werkgever( het 

uitzendbureau)  en  de   materiële  werkgever   (de  inlener).   Bij  het   uitzenden   van  een 

uitzendkracht wordt in het algemeen aangenomen dat hij gedurende die periode een 

arbeidsovereenkomst heeft met het uitzendbureau.48 Het uitzendbureau mag op zijn beurt 

beslissen zijn bevoegdheid te delegeren aan de inlener, waardoor er een gezagsverhouding 

bestaat tussen de inlener en de uitzendkracht. 

 
 

Dit is terug te vinden in het Manpower Sie arrest( Hoge Raad 23 mei 1980 NJ 1980, 633).49
 

 

In dit arrest werd vastgesteld dat de uitzendkracht Sie verplicht was het werk te verrichte n dat 

voor hem was gevonden door het uitzendbureau. Manpower (het uitzendbureau) gaf aan dat 

er geen sprake was van een arbeidsovereenkomst omdat de gezagsverhouding ontbrak, 

alhoewel Sie werd uitbetaald en er een arbeidsplicht bestond. De Hoge Raad gaf toen aan 

dat het mogelijk is het werkgeversgezag te delegeren. Hiermee bedoeld de Hoge Raad dat 
 

 
 

47 Pirroe 2018, p. 6. 
48 Artikel lid 12 lid 1 van de wet van 7 april 2017,  S.B. 2017, 42. 
49 Rood & Van Der Ven 1988, p. 24-25. 



52 Smitskam 2005, p.24. 
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het uitzendbureau zijn bevoegdheid tot het geven van instructies en aanwijzingen bij het 

verrichten van de arbeid door uitzendkrachten mag delegeren aan de inlener. In deze zaak 

was er sprake van een arbeidsovereenkomst, de uitzendkracht was dus verplicht de hem 

opgedragen werkzaamheden te verrichten.50
 

 
 

Artikel 12 lid 1 WTBAI geeft aan dat indien het uitzendbureau zijn bevoegdheid heeft 

gedelegeerd aan de inlenende onderneming, deze de verplichtingen die toebehoorde aan het 

uitzendbureau( de intermediair) automatische overgedragen krijgt. De inlener mag dan geen 

clausules opstellen dat in strijd zijn met de wet WTBAI, anders wordt dit nietig verklaard. 

 
 
Ad. 2 De rechtsrelatie tussen de uitzendkracht en de inlener 

 

Tussen de uitzendkracht en het inlenende bedrijf bestaat geen contractuele relaties, zij sluiten 

geen overeenkomst en er bestaat tussen beide partijen slechts een feitelijke relatie. Volgens 

de Hoge Raad van 27 november 1992, NJ 1993/293 en de Hoge Raad van 25 oktober 1996, 

JAR 1996/234 wordt de relatie tussen de inlener en de uitzendkracht niet beschouwd als een 

arbeidsovereenkomst.51 In  de  HR  van  5  april  2002,  JAR  2002/100  ging  het  om  een 

werknemer die in dienst was getreden van een schoonmaakbedrijf , en vervolgens gedurende 

vijf jaar aaneengesloten door dat bedrijf werd uitgeleend aan een bank. Hij werd uitbetaald 

conform de bank CAO. Na vijf jaar liet de bank het schoonmaakbedrijf weten  dat men 

de ingeleende werknemer niet meer nodig had. De werknemer was van mening dat er een 

arbeidsovereenkomst  bestond  tussen  hem en  de  bank.  De kantonrechter  en  de  rechtbank 

stelden hem in het gelijk, maar de Hoge Raad dacht daar anders over. Deze was van mening 

dat destijds een arbeidsovereenkomst was gesloten tussen de werknemer(de uitzendkracht) en 

het schoonmaakbedrijf( het uitzendbureau/de intermediair), die nooit door partijen was 

beëindigd. Ook  had het  schoonmaakbedrijf  nooit ingestemd  met  een  overname  van  h aar 

rechtsverhouding tot de werknemer door de bank. De werknemer had niet eerder kenbaar 

gemaakt dat hij zich beschouwde als een werknemer van de bank. Hij leverde al die jaren zijn 

wekelijkse  werkbriefjes  in  bij  het  schoonmaakbedrijf,  opdat  deze  hem  het  loon  kon 

uitbetalen. De Hoge Raad geeft dus aan dat er slechts sprake was van een feitelijke relatie 

tussen de uitzendkracht en de inlener.52
 

 

 
 
 
 

50 van der Horst en Willems 1993, p. 121. 
51 Bakels 2015, p. 68. 



53 Grapperhaus & Jansen 1999, p. 4. 
54 van der Horst & Willems 1993, p. 119. 
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Ook in de definitie van de Nederlandse wetgeving betreffende het ter beschikking stellen van 

arbeidskrachten zien wij dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen de 

uitzendkracht en de inlener. In artikel 1, lid 1 sub i  van de arbeidsvoorzieningswet van 

1996 staat dat het ter beschikking stellen van arbeidskrachten is, het tegen vergoeding ter 

beschikking stellen van arbeidskrachten aan een ander voor het, anders dan krachtens een met 

deze gesloten arbeidsovereenkomst, in diens onderneming verrichten  van  aldaar gebruikelijke  

arbeid.53 Eerder is in dit  hoofdstuk de definitie van de WAADI aangehaald, hieruit blijkt ook 

dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. 

 
 
Zoals eerder aangehaald kan in de uitzendrelatie  de inlener de bevoegdheid  gedelegeerd 

krijgen tot het geven van instructies aan de uitzendkracht met betrekking tot het uitvoeren van 

werk. De inlener krijgt deze bevoegdheid aan de relatie die tussen de uitzendkracht en het 

uitzendbureau bestaat. De inlener wordt ook wel de materiële werkgever genoemd. 

 

 

In de vorige paragraaf werd reeds aangehaald dat, alhoewel de uitzendkracht werkzaamheden 

verricht bij de inlener, en wel onder diens supervisie staat, hij niet verplicht is de arbeid te 

verrichten. Op elk gewenst moment kan hij de werkzaamheden stopzetten. 

 
 

De inlener die naar een uitzendbureau stapt weet vooraf niet welke uitzendkracht binnen zijn 

bedrijf de werkzaamheden zal verrichten. Zelfs als hij door eerdere terbeschikkingstellingen, 

zijn voorkeur uitspreekt voor een bepaalde, met name genoemde uitzendkracht, dan nog is 

deze uitzendkracht niet verplicht de werkzaamheden te verrichten. 

 
 

In de verhouding tussen de inlener en de uitzendkracht zien wij dat de inlener niet degene is 

die het loon vaststelt en uitbetaalt. In deze relatie zien wij dat het uitzendbureau de hoogte 

van het loon bepaalt en dit ook uitbetaalt.54 Dit kunnen wij ook halen uit artikel 12 lid 

2 WTBAI, waarin staat aangegeven dat het de intermediair is die de loon uitbetaalt aan de 

uitzendkracht. De inlener betaalt alleen een overeengekomen bedrag aan het uitzendbureau 

en bemoeit zich verder niet met de uitbetaling. 

 
 

Ad 3. De relatie tussen de intermediair en de inlener 
 

De inlener die een tijdelijke arbeidskracht nodig heeft, vraagt het uitzendbureau opzoek te 



55 Smitskam 2005, p. 23. 
56 Bakels 2015, p. 68. 
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gaan naar een geschikte uitzendkracht. Indien de inlener vindt dat hij geen behoefte meer 

heeft aan een kracht mag hij zijn opdracht intrekken. In deze relatie is van belang de 

opdracht.55 Als de intermediair een geschikte uitzendkracht heeft gevonden en de inlenende 

onderneming akkoord gaat met de terbeschikkingstelling, ontstaat er een overeenkomst tussen 

het uitzendbureau en de inlener. Bij de ter beschikkingstelling wordt dan bepaald hoeveel de 

inlener verschuldigd(vergoeding) is aan het uitzendbureau(de intermediair). 

 

De meningen lopen uitéén als het gaat om de naam van de overeenkomst die tussen het 

uitzendbureau en de inlener wordt gesloten. Zo wordt er gezegd dat het een overeenkomst is 

tot het verrichten van enkele diensten, maar wordt ook wel aangevoerd dat dit puur een 

contractuele relatie is, waarbij specifieke wettelijke regelingen van toepassing zijn.56  Kortom 

de overeenkomst tussen de inlener en het uitzendbureau is in beginsel vormvrij dat wil zeggen 

dat partijen vrij zijn om de inhoud van die overeenkomst te bepalen. Daarom noemt de 

WTBAI enkele punten op die van belang zijn voor de relatie uitzenbureau-inlener, te weten: 

 
 

✓   artikel 13 lid 2 WTBAI geeft aan dat het uitzendbureau geen uitzendkrachten mag leveren aan 

een bedrijf waar er een arbeidsconflict speelt, zoals een staking, een bedrijfsbezetting of een 

uitsluiting. Dit artikel heeft tot gevolg dat een inlener niet aan een uitzendbureau opdracht kan 

geven om uitzendkrachten te leveren die de werkzaamheden van de stakende werknemers 

moeten overnemen. 

 
 

✓   artikel 13 lid 5 WTBAI gaat ervan uit dat het verboden is om uitzendkrachten ter beschikking 

te stellen of te rekruteren als deze blootgesteld zouden worden aan onacceptabele gevaren, 

risico's, misbruik of discriminatoire behandeling. 

 
 

Bovengenoemde punten zijn ook opgenomen in artikel 8 sub a van de ILO aanbeveling no. 
 

88. 
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3. De bescherming van de uitzendkracht krachtens de wet 

Ter Beschikking Stellen van Arbeidskrachten door 

Intermediairs. 

3.1 De bescherming van de arbeidskrachten volgens de Burgerlijke 
 

Wetgeving van Suriname 
 
 
 

Voor de inwerkingtreding van de WTBAI bestond in Suriname   geen specifieke wetgeving 

ten aanzien van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten.57  Middels de bepalingen uit 

het Burgerlijk Wetboek werd er naar oplossingen gezocht bij eventuele geschillen die 

betrekking hadden op het uitzendgebeuren. Ingevolge artikel 1613 BW kent het Burgerlijk 

Wetboek 3 overeenkomsten tot het verrichten van arbeid, namelijk: 

 
 

✓   De  overeenkomst  tot  het  verrichten  van  enkele  diensten  (art  1613  BW).   Bij  deze 

overeenkomst zijn partijen vrij om zelf de arbeidsvoorwaarden te regelen; 

 
 

✓ De arbeidsovereenkomst (art 1613a BW); Volgens het BW is er sprake van een 

arbeidsovereenkomst als de elementen loon, arbeid en gezagsverhouding aanwezig zijn; 

 
 

✓   De overeenkomst tot aanneming van werk (art. 1613b BW): Hier gaat het namelijk om 2 

partijen de aanbesteder en de aannemer. De aannemer die krijgt een opdracht van de 

aanbesteder voor het vervaardigen en/of het bewerken van een stoffelijk voorwerp, tegen een 

vooraf overeengekomen prijs. De aannemer die er dan voor zorgt dat deze werkzaamheden 

binnen de afgesproken termijn conform de opdracht beëindigd zijn. 

 
 

De overeenkomst tussen de intermediair en de inlener wordt gezien als een overeenkomst tot 

het verrichten van enkele diensten. Omdat de overeenkomst tussen de intermediair en de 

inlener als karakteristiek heeft dat het in beginsel vormvrij is. De inlener mag de intermediair 

vragen om de werving van uitzendkrachten te doen, omdat deze het bijvoorbeeld druk heeft 

met het verrichten van bepaalde werkzaamheden.58
 

 
 
 
 
 

57 Wallerlei 2010, p. 87. 
58 Smitskam 2005, p. 23. 



61 Wet van 7 april 2017, houdende bepalingen met betrekking tot het ter beschikking stellen van 
arbeidskrachten door intermediairs (Wet Ter Beschikking Stellen Arbeidskrachten door Intermediairs), S.B. 
2017, 42, p. 15 (MvT). 
62 Wet van 7 april 2017, houdende bepalingen met betrekking tot het ter beschikking stellen van 
arbeidskrachten door intermediairs (Wet Ter Beschikking Stellen Arbeidskrachten door Intermediairs), S.B. 
2017, 42, p. 14 (MvT). 
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De arbeidsovereenkomst is terug te zien in het relatie tussen de intermediair en de 

uitzendkracht. Het element loon dat van belang is bij deze overeenkomst is terug te vinden 

binnen deze relatie. Het loon wordt door de formele werkgever (intermediair) uitbetaald 

aan de uitzendkracht. Het element arbeid komt ook voor binnen deze relatie. Het verschil met 

een gewone arbeidsrelatie zit in het feit dat een uitzendkracht op elk moment kan sto ppen 

met werken. Bij het uitzenden volgt de uitzendkracht de instructies van de intermediair. Deze 

vertelt de kracht omtrent de te verrichten arbeid etc. Zo is er dus ook sprake van een 

arbeidsovereenkomst.59 Volgens de Manpower Sie arrest is er ook sprake van een 

arbeidsovereenkomst tussen de inlener en de uitzendkracht. De inlener als materiële werkgever 

betaald het loon uit aan de uitzendkracht. De gezagsbevoegdheid kan gedelegeerd worden aan 

de inlener waardoor er dan sprake is van het element gezagsverhouding. De inlener mag 

dus opdrachten en of instructies geven aan de uitzendkracht, deze is op zijn beurt dan 

verplicht de instructies op te volgen. 60
 

 

Deze  drie  overeenkomsten     worden     getoetst     aan    de    verschillende     rechtsrelaties 
 

voortvloeiende uit deze drie partijen. Zodoende werd er antwoord gegeven op de vraag om 

welk overeenkomst er sprake is, en dus welk regelgeving van toepassing is op de relaties. Op 

deze manier heeft het Burgerlijk Wetboek getracht de uitzendkrachten bescherming te 

bieden. 

 
Deze werkwijze gaf de uitzendkrachten nog geen garantie omtrent hun rechtspositie. Dit 

kan achterhaald worden uit het Memorie van Toelichting van de WTBAI , waarin staat 

opgenomen dat de uitzendkrachten behoefte hadden aan bescherming en garanties.61 Dit is 

dan ook één van de redenen geweest voor het onstaan van de WTBAI. Verder staat 

opgenomen dat uitzendkrachten aangewend werden ter zake outsourcing. Hier kwam de 

jarenlange  probleem  bijkijken,  namelijk  het  winstoogmerk.62   Ook  hier  heeft  het  BW 

gefaald  om  de  uitzendkrachten  te  beschermen.  De  Memorie  van  toelichting  van  de 

WTBAI  haalt  ook  aan  dat  uitzendkrachten  nauwelijks  waren  te  onderscheiden  met 

normale  arbeidskrachten  qua  plichtsvervulling.  Desondanks  kregen  ze  niet  de zelfde 
 
 
 

59 Artikel lid 12 lid 1 & 2 van de wet  van 7 april 2017,  S.B. 2017, 42. 
    60 Van der Horst en Willems 1993, p. 121. 



63 Wet van 7 april 2017, houdende bepalingen met betrekking tot het ter beschikking stellen van 
arbeidskrachten door intermediairs (Wet Ter Beschikking Stellen Arbeidskrachten door Intermediairs), S.B. 
2017, 42, p. 14 (MvT). 
64 Wet van 7 april 2017, houdende bepalingen met betrekking tot het ter beschikking stellen van 
arbeidskrachten door intermediairs (Wet Ter Beschikking Stellen Arbeidskrachten door Intermediairs), S.B. 
2017, 42, p. 16 (MvT). 
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behandeling als deze arbeidskrachten qua voorziening, betaling etc. 63  Ook hier heeft het 

BW de uitzendkrachten de nodige bescherming niet kunnen biedden. Ook wordt aangehaald 

dat de uitbuiting van uitzendkrachten bleef toenemen. Naar aanleiding hiervan kan 

geconcludeerd worden dat de uitzendkrachten in zeer geringe mate bescherming genoten 

conform het BW. 

 
 

3.2  De beschermingen voortvloeiende uit de Wet Ter Beschikking 
 

Stellen van Arbeidskrachten door Intermediairs 
 
 
 

De WTBAI biedt bescherming aan uitzendkrachten en geeft de intermediair enkele 

verplichtingen waaraan hij moet voldoen alvorens hij over wil gaat tot de 

terbeschikkingstelling. Een van de verplichtingen is namelijk het hebben van een vergunning. 

De inlener heeft volgens de WTBAI ook een aantal verplichtingen waaraan hij moet voldoen 

bij het inlenen van uitzendkrachten. Verplichtingen van de intermediair:64
 

 
 

1.  De informatieplicht; 
 

2.   Het verschaffen van de arbeidsovereenkomst; 
 

3.   Niet uitzenden naar een gevaarlijke inlener; 
 

4.   Gelijk loon voor gelijkwaardig werk; 
 

5.   Halfjaarlijks presenteren overzicht aan de Minister van arbeid; 
 

6.   Het discriminatieverbod; 
 

7.   Bescherming van persoonsgegevens; 
 

8.   Samenwerking met de Minister van arbeid; 
 

9.   Goede werkgeverschap; 
 

10. In achtneming van de arbeidswetgeving 

 
 
 
 

Ad 1 en 2. De informatieplicht en het verschaffen van de arbeidsovereenkomst 
 

Deze houdt in dat de intermediair de uitzendkracht moet vertellen in welke functie deze ter 



69 Wet van 7 april 2017, houdende bepalingen met betrekking tot het ter beschikking stellen van 
arbeidskrachten door 

intermediairs (Wet Ter Beschikking Stellen Arbeidskrachten door Intermediairs), S.B. 2017, 42, p. 31-32 (MvT). 
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beschikking  wordt  gesteld.  En  welke  taken  deze  functie  allemaal  met  zich  meebrengt. 

Dat alles moet schriftelijk worden medegedeeld  aan de uitzendkracht alvorens deze gaa t 

werken bij het inlenende bedrijf.65 Het BW geeft in artikel 1613 j aan, dat een door de 

werkgever  vastgesteld   regelement in de Nederlandse taal wordt verstrekt aan de werknemer.  

Verder geeft het BW aan dat het regelement pas bindend is als schriftelijk is verklaart  

zich met het regelement te verenigen.66  In  het BW staat er dus geen plicht opgenomen om een 

regelement te verstrekken aan de werknemer alvorens deze arbeid begint te verrichten, terwijl 

de WTBAI deze plicht wel heeft opgenomen in art. 13 lid 3. 

 
 
Ad 3. Het niet uitzenden van uitzendkrachten naar een gevaarlijke inlener 

 

Deze wordt ook wel het onderkruipersverbod genoemd.67 Dit begrip houdt in dat de 

intermediair geen uitzendkrachten kan sturen naar een inlenende onderneming waar er 

bijvoorbeeld sprake is van een staking, een onderbezetting etc. De ratio hierachter is dat het 

ter beschikking stellen het verloop van een collectief arbeidsconflict beïnvloedt. De 

uitzendkracht zou beperkt worden van de staking, door bijvoorbeeld te werken voor de 

stakende werknemer. 

 
 

Ad 4. Gelijk loon voor gelijkwaardig werk 
 

De uitzendkracht wordt geacht in dienst te zijn van de intermediair. Dat wil zeggen dat de 

uitzendkracht uitbetaald wordt door de intermediair, nadat deze zijn vergoeding heeft gehad 

van de inlenende onderneming. De arbeidskrachten moeten evenveel ontvangen als een 

werknemer in dienst van de inlenende onderneming. 68  Volgens de memorie van toelichting 

van de WTBAI moet de uitzendkracht qua loon en arbeidsvoorwaarden niet vergeleken 

worden met een arbeidskracht die in vaste dienst is, omdat er binnen de vaste betrekking 

verschillende gradaties zijn. De vergelijking moet gemaakt worden met het personeel dat 

rechtstreeks in dienst is bij inlenende onderneming.69 Zoals eerder aangehaald in paragraaf 

2.2 is de Wet Minimum Uurloon ook van toepassing op de uitzendkrachten. 

 
 
Ad 6. Het discriminatieverbod 

 

 
65 Artikel lid 13 lid 3 van de wet van 7 april 2017,  Stb. 2017, 42. 
66 Art. 1613J BW van Suriname. 
67 Artikel lid 13 lid  2 van de wet  van 7 april 2017,  S.B. 2017, 42. 
68 Artikel lid 12 lid 1 van de wet van 7 april 2017,  S.B. 2017, 42. 
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Als een uitzendbureau een vacature publiceert mag hij bijvoorbeeld niet aangeven dat hij 

alleen opzoek is naar werknemers met een christelijke geloof. Dit is een vorm van 

discriminatie.   Zo   mag   een   uitzendkracht   die   opzoek   is   naar   een   baan   ook   niet 

gediscrimineerd worden op grond van ras, geboorte, kleur, taal, geslacht, afkomst, educatie, 

politieke overtuiging, economische positie of sociale omstandigheden etc. 70  De intermediair 

moet gelijke kansen in acht nemen bij mededelingen en publicatie van vacatures, rekrutering 

van uitzendkrachten en aanbod van werk.71
 Deze bepaling geeft uitvoering aan art. 5 van de 

ILO Conventie no. 181 en art 9 van de ILO Aanbeveling no. 188 die ook over de 

discriminatieverbod gaat.72
 Er worden soms werkgelegenheidsprogramma's georganiseerd die  

bijvoorbeeld slechts bedoeld zijn voor mensen met een beperking. Dit valt dan onder positieve 

discriminatie. 73
 

 
 

Ad 7. Bescherming van persoonsgegevens 
 

Het beschermen van persoonsgegevens is van eminent belang voor het uitzendbureau. De 

intermediair neemt gegevens op van de uitzendkracht, om zodoende opzoek te gaan naar 

een geschikte baan. De intermediair mag persoonlijke data van de uitzendkracht niet langer 

aanhouden dan nodig is of de uitzendkracht geeft aan dat deze in het bestaan opgenomen 

wenst te blijven, en uitsluitend voor het doel waarvoor deze verzameld zijn. De bedoeling 

is om te voorkomen dat uitzendkrachten bijvoorbeeld worden gediscrimineerd als blijkt dat 

deze bijvoorbeeld  een  chronische  aandoening  heeft  zoals  hypertensie.74 Deze  bepaling 

die opgenomen is in artikel 15 WTBAI geeft uitvoering aan art. 6 van de ILO Conventie 

no.  181  en  de  artikelen  11  en  12  van  de  ILO  Aanbeveling  no.  188  die  ook  over  de 

bescherming van persoonsgegevens gaat.75
 

 
 

Ad 8. Samenwerking met de Ministerie van arbeid 
 

De samenwerking tussen de intermediair en de Ministerie van arbeid is geregeld in art. 16 
 

WTBAI. Deze staat tevens opgenomen in art. 13 van de ILO Conventie no. 181. Door de 
 

 
70 Art. 27 GW. 
71 Artikel lid 14 lid 1 van de wet van 7 april 2017,  S.B. 2017, 42. 
72 Wet van 7 april 2017, houdende bepalingen met betrekking tot het ter beschikking stellen van 
arbeidskrachten door intermediairs (Wet Ter Beschikking Stellen Arbeidskrachten door Intermediairs), S.B 2017, 
42, p. 36 (MvT). 
73 Piroe 2010, p. 17-18. 
74 Artikel lid 15 van de wet  van 7 april 2017,  S.B. 2017, 42. 
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samenwerking kan de overheid bijvoorbeeld trainingen beschikbaar stellen voor 

uitzendkrachten. Ook kunnen er gezamenlijk vacature uitgewisseld worden, projecten kunnen 

gelanceerd worden etc. Door de samenwerking kan er gezocht worden naar betere regels ten 

aan zien van de ter beschikkingstelling. 

 
 

Ad 9 en 10. Goede werkgeverschap en de inachtneming van de arbeidswetgeving 
 

De intermediair wordt gezien als de formele werkgever van de uitzendkracht, terwijl  de 

inlener de  materiële  werkgever  is.  Volgens  het  BW  van  Suriname  zijn  de  werkgevers 

verplicht loon uit te keren, rustdagen toe te kennen aan hun werknemers, zorgdragen voor de 

veiligheid van de werknemer. De werkgever moet al hetgeen doen, wat een werkgever in 

gelijke omstandigheden behoort te doen.76 De goed werkgeverschap geldt ook voor de 

intermediair en de uitzendkracht. De uitzendkracht heeft ook recht op rustdagen, veiligheid, 

loon etc.77  Een andere verplichting van de intermediair is het hebben van een vergunning 

voor de ter beschikkingsteling. De vergunning wordt niet voor een specifieke 

terbeschikkingstelling aangevraagd, maar voor de activiteit van het ter beschikking stellen in 

het algemeen. 78
 

 

Eerder werd al in de ILO Conventie van 1933 aangehaald, dat er voor de terbeschikkingstelling  

van  arbeidskrachten  een  vergunning  nodig  is.  De  reden  hiervoor was dat deze krachten 

werden uitgebuit. De uitzendkrachten werden als goedkope krachten gebruikt om een 

bepaald werk tot stand te brengen. 

 

 

Dit vergunningstelsel valt niet onder het Decreet Vergunningen Bedrijven en Beroepen. Het 

doel van dit stelsel is de regulering van de arbeidsmarkt. Hiermee wordt bedoeld dat het 

vergunningstelsel dient te leiden tot een mechanisme dat leidt tot de instelling, naleving en 

monitoring van gedragscodes van intermediairs, waardoor het algemeen belang beter wordt 

gediend, met andere woorden waardoor het belang voor het verantwoord ondernemerschap 

niet in gedrang komt met rechten en garanties van werknemers. 79
 

 
 
 

76 art. 1614, 1614v, 1614w, 1614x, 1614y BW. 
77 Artikel lid 12 van de wet  van 7 april 2017,  S.B. 2017, 42. 
78 Wet van 7 april 2017, houdende bepalingen met betrekking tot het ter beschikking stellen van 
arbeidskrachten door 

intermediairs (Wet Ter Beschikking Stellen Arbeidskrachten door Intermediairs), S.B. 2017, 42, p. 20 (MvT). 
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De inlener heeft volgens de WTBAI ook een aantal verplichtingen waaraan hij moet voldoen 

bij het inlenen van uitzendkrachten. Verplichtingen van de inlener, zijn:80
 

1.   Geven van instructies in het kader van de goede orde en met betrekking tot het verrichten van 

arbeid; 

2.   Zorgen voor veilige werkomgeving en gereedschappen; 
 

3.   Het in acht nemen van goed werkgeverschap (inlener is de materiёle werkgever, omdat de 

formele werkgever het recht om instructies te geven aan de uitzendkracht overdraagt op de 

inlener. 

 
 

Ad 1. Het geven van instructies in het kader van de goede orde en met betrekking tot het 

verrichten van arbeid 

De inlener (materiёle werkgever) moet de uitzendkracht informatie verschaffen omtrent de te 

verrichtte werkzaamheden. Ook moet de inlener de uitzendkracht informeren omtrent de 

primaire en secundaire voorzieningen waarop deze recht heeft. 81  Zoals recht op loon, recht 

op verlofdagen enz. 

 
 

Ad 2. Zorgen voor veilige omgeving en gereedschappen 
 

De werkgever (formele of de materiёle) moet met betrekking tot het verrichten van arbeid 

zodanige regelingen treffen en aanwijzingen verstrekken, zodat de werknemer (uitzendkracht) 

tegen  gevaar  voor  lijf,  eerbaarheid  en  goed  voor  zover  beschermd  is.  Verder  moet  de 

werkgever de gereedschappen of de werktuigen die gebruikt worden door de werknemers zo 

goed mogelijk onderhouden. Indien de werkgever zich niet houdt eraan, en de werknemer 

tijdens het verrichten van arbeid ener been of arm kwijtraakt, is de werknemer gehouden tot 

vergoeding  van  de  schade.  De  werkgever  is  dus  schadeplichtig  jegens  de  werknemer.82
 

Volgens   de   Memorie   van   Toelichting   van   de   WTBAI   is   de   handhaving   van 
 

veiligheidsnormen primair een verantwoordelijkheid van de onderneming, waar de 

uitzendkracht daadwerkelijk arbeid verricht.83
 

 

Ad 3. Het in acht nemen van goed werkgeverschap 
 

De werkgever is in het algemeen verplicht al datgene te doen en na te laten, wat een goed 
 
 

80 Piroe 2010, p. 20. 
81 art. 1614 BW. 
82 art. 1614x BW. 
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werkgever in gelijke omstandigheden behoort te doen en na te laten.84  Feitelijk zien we 

hier  de  neerslag  in  het  arbeidsrecht  van  het  gegeven  dat  partijen  zich  jegens  elkaar 

hebben te gedragen  overeenkomstig  de  eisen  van  redelijkheid  en  billijkheid. Uit  de  wet 

komt    niet  duidelijk  naar  voren  wat  er  onder  goed  werkgeverschap  wordt  verstaan.  Dit 

betekent dat in geval er een conflict is tussen de werkgever en de werknemer de rechter het 

laatste woord heeft. De werknemer die dus bijvoorbeeld ten onrechte geschorst is of op non- 

actief gesteld is kan om het oordeel van de rechter vragen. 85
 

 

3.3 De rechten van de uitzendkrachten 

 

In de vorige paragraaf hebben wij reeds gezien dat de uitzendkrachten in zeer geringe mate 

beschermd werd krachtens het BW. Dit blijkt bijvoorbeeld o o k uit een interview met 

minister Miskin waarbij hij concludeert dat de voorzieningen voor uitzendkrachten veel 

minder zijn dan werknemers die in dezelfde bedrijf werken.86 De WTBAI biedt ook 

bescherming aan de uitzendkrachten, deze zijn:87
 

1.  De duur van de terbeschikkingstelling: de uitzendkracht mag niet langer dan 2 jaren ter 

beschikking gesteld worden aan dezelfde inlener; 

 
 
2.  Gelijk loon voor gelijkwaardig werk: de uitzendkracht heeft recht op dezelfde lonen en 

arbeidsvoorwaarden  zoals werknemers werkzaaam in gelijke of met gelijkwaardige functies 

in dienst van het inlenend bedrijf; 

 

 

3. Vakverenigingsvrijheid: Uitzendkrachten zijn vrij om vakvereningen op te richten ter 

behartiging van hun belangen; 

 

 

4. Informatie en veiligheid: Uitzendkrachten hebben recht op informatie over de 

beroepskwalificatie en de veiligheid. Dit moet op schrift in het Nederlands of voorzover 

mogelijk of noodzakelijk in de taal die de uitzendkracht het best  beheerst; Uitzendkrachten 

hebben recht op veilig werken. De regels met betrekking tot werk- en rusttijdden , vakantie en 

ongevallen zijn ook op hen van toepassing; 

 

 

5.   Verstrekking arbeidsovereenkomst: Twee(2) werkdagen na  hun terbeschikkingstelling heeft 
 
 
 

84 art 1614ij BW. 
85 Treep, 2017, p. 71. 
86 Uitzendbureaus praten tot Minister Miskin over conceptwet m.b.t uitzendkrachten, gov.sr. 22-10-2019. 
87 Brochure Ministerie van Arbeid. 
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de uitzendkracht recht op een schriftelijke en ondergetekende overeenkomst over de 

arbeidsvoorwaarden van de terbeschikkingstelling; 

 

 

6.   Toegang tot persoonsgegevens: Uitzendkrachten hebben te allen tijde toegang tot hun data bij 

de intermediair, en indien dit onvolledig of incorrect is, hebben zij het recht deze te doen 

anvullen of corrigeren. 

 

 

Ad 1. De duur van de terbeschikkingstelling 
 

De ratio achter art. 10 lid 1 WTBAI die handelt over de duur van de terbeschikkingstelling 

is namelijk, het tegengaan van substitutie van arbeid in rechtstreekse dienstbetrekking door 

uitzendarbeid. Uitzendkrachten worden als surrogaat gebruikt voor ideale langdurige 

werkgelegenheid  en  vaste  banen.  Het  komt  meestal  voor  dat  een  uitzendkracht  die  een 

bepaalde functie uitoefent, deze soms moet substitueren met een ander functie, omdat blijkt 

dat  er  bijvoorbeeld  geen  voldoende  arbeidskrachten  zijn.  Zo  moet  de  uitzendkracht  dan 

steeds van de hak op de tak springen, terwijl er geen garantie is om in aanmerking te komen 

voor een vaste dienstbetrekking. Daarom mag de uitzendkracht niet langer dan een tijdvak 

van 2 jaren aanéénsluitend ter beschikking worden gesteld aan dezelfde inlener.88
 

 
 

Ad 2. Gelijk loon voor gelijkwaardig werk 
 

Uitzendkrachten moeten hetzelfde  loon  ontvangen  dat  een  werknemer  in  dienst  van  de 

inlener toegewezen krijgt. De uitzendkracht krijgt uitsluitend de gewerkte uren uitbetaald. 

Het loon moet verstrekt worden volgens de beloningssystematiek van de inlener. Hiermee 

wordt bedoeld dat de ervaren krachten vergeleken moeten worden met de ervaren krachten en 

de onervaren krachten met de onervaren krachten. Logischerwijs zal de ervaren kracht meer 

verdienen dan een onervaren kracht.89 Uitzendkrachten vallen ook onder de wet 

Minimumloon.90  Desondanks zijn er uitzendbureaus die zich niet houden aan dit beginsel. 

Werknemers van een schoonmaakbedrijf   BT   Cleaning   &   services   hebben   aangegeven 

dat   zij   niet   eens   het minimumuurloon ontvangen. Deze werknemers werden ingehuurd 

voor de schoonmaak van SLM vliegtuigen en gebouwen op de luchthaven. Zij ontvangen een 
 
 
 

88   Wet van 7 april 2017, houdende bepalingen met betrekking tot het ter beschikking stellen van 
arbeidskrachten door intermediairs (Wet Ter Beschikking Stellen Arbeidskrachten door Intermediairs), S.B. 
2017, 42, p. 27-28 (MvT). 
89 Wet van 7 april 2017, houdende bepalingen met betrekking tot het ter beschikking stellen van 
arbeidskrachten door intermediairs (Wet Ter Beschikking Stellen Arbeidskrachten door Intermediairs), S.B. 
2017, 42, p. 31-32 (MvT). 
90 Artikel 1 lid 2b van de wet van 6 september 2019, S.B. 2019, 101. 
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salaris op basis van het minimumloon SRD 6, 14, terwijl de minimumloon gestegen is naar 

SRD  8,  60.91   Soortgelijke  geval  komt  ook  voor  bij  de  werknemers  van  Isoper.  De 

werknemers mochten niet op het terrein nadat ze naar opheldering hadden gevraagd  over 

een beloofde loonsverhoging.92 De leidinggevende van de onderneming heeft geen 

ontslagvergunning aangevraagd, alvorens hij over gegaan was tot de massaontslagen.93  Ook 

hebben uitzendkrachten recht op gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden  en  overige  vergoeding 

zoals   bijvoorbeeld vervoerstoelage. Met de arbeidsvoorwaarden wordt bedoeld  de secundaire  

voorwaarden zoals bijvoorbeeld recht op verlof. 

 
 
Ad 3. Vakverenigingsvrijheid 

 

In Suriname hebben de ter beschikking gestelde arbeidskrachten sinds 07 april 2017 het recht 

om zich aan te sluiten   bij   een werknemersorganisatie, ter behartiging van hun belangen. 

Deze bepaling heeft zijn oorsprong in de ILO Conventie no. 181 (art. 4). De WTBAI heeft dit 

recht opgenomen in art. 12 lid 3. 

 
 
Ad 4. Informatie veiligheid 

 

Een arbeidskracht die ergens te werk wordt gesteld moet vooraf op de hoogte gesteld worden 

van  de  te  verrichte  arbeid  en  in  welk  omgeving  dit  zal  plaats  vinden.  Dit  behoort  tot 

de normale gang van zaken en geldt dus ook voor de uitzendkracht die ingeleend wordt. 

Volgens artikel 13 lid 3 WTBAI moet de intermediair de uitzendkracht de verlangde 

beroepskwalificatie vooraf doorgeven.94  Met dit bepaling wordt voorkomen dat de ter 

beschikkingstelling  te vroeg eindigen.  Dit  kan  bijvoorbeeld  het  geval  zijn  wanneer  de 

inlener  hoge verwachtingen  heeft van  de  uitzendkracht  ten  aanzien  van  de  te  verrichte 

diensten.   Daarom  moet   de  inlener  vooraf  kenbaar  maken  welke  functie  de  kracht  zal 

hebben, wat de vereisten voor het uitoefenen van de functie zijn en onder welke 

omstandigheden  dit  uitgeoefend  zal  worden. Ook moet vooraf bekendgemaakt worden in 

welke omgeving de arbeidskracht te werk gesteld zal  worden.  Deze  informatiestrekking 

moet  plaatsvinden  voordat  de  ter  beschikkingstelling een aanvang neemt. Uitzendbureaus 

hebben  niet  alleen  te  maken  met  Surinaamse  burgers,  maar  ook  buitenlandse  krachten, 

daarom moet  deze informatie in  het  Nederlands  of in een taal dat begrijpelijk is voor de 
 
 

91 werknemers schoonmaakbedrijf gaan zich bundelen, dwtonline.com, 11 februari 2020. 
92 bond vecht massaontslagen zorghotel en isoper aan, dwtonline.com, 11 februari 2020. 
93 directie zorghotel en isoper spelen kat en muisspel, dwtonline.com, 11 februari 2020. 
94 Artikel 1 lid 2b van de wet van 6 september 2019, S.B. 2019, 101. 
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uitzendkracht worden verstrekt. Dit geeft uitvoering aan Aanbeveling no. 188 van de ILO 

(art. 5 en 8 sub a en b). 

 
 
Bij het verrichten van arbeid moet er ook rekening gehouden worden met de veil igheid van 

de arbeidskrachten. De vraag is dan wie aansprakelijk gesteld kan worden, indien er een 

bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden. Volgens een arrest van de HR van 15 juni 1990, NJ 

1990, 716 moet zowel de inlener als de uitzendbureau aansprakelijk gesteld worden. Het 

uitzendbureau is als formele werkgever aansprakelijk, omdat deze bij de uitoefening van zijn 

zorgverplichtingen gebruikt maakt van de hulp van een arbeidskracht. Hiermee wordt bedoeld 

dat het uitzendbureau opzoek gaat naar arbeidskrachten voor de inlenende onderneming. In 

dit geval heeft het uitzendbureau dan een zorgplicht tegen over de inlener, wat inhoudt de 

inlener  te  verzekeren  van  een  goede  uitzendkracht.  V o l g e n s  d e  H R  k a n  de  inlener 

aansprakelijk gesteld  voor  het  verrichten van een  onrechtmatige daad.  Deze daad  bestaat 

uit het niet in acht nemen van de vereiste zorg voor de veiligheid van de uitzendkracht.95
 

 
 

Ad 5. Verstrekking arbeidsovereenkomst 
 

Volgens   het   Burgerlijke   Wetboek   is   het   niet   verplicht   om   de   arbeidskracht   een 

schriftelijke overeenkomst te verstrekken.96 Dit hangt af van de werkgever. Maar om 

rechtszekerheid te garanderen moet volgens de WTBAI aan de uitzendkracht binnen twee 

werkdagen na aanvang van de terbeschikkingstelling een schriftelijke overeenkomst 

inhoudende de relevante arbeidsvoorwaarden  verstrekt worden door  de intermediair. Deze 

overeenkomst wordt getekend door zowel de intermediair als de uitzendkracht. Dit staat 

vermeld in art. 13 lid 4 WTBAI en vindt zijn oorsprong in art 5 van de ILO Aanbeveling no. 

188. In de schriftelijke overeenkomst komen arbeidsvoorwaarden voor, zoals bijvoorbeeld de 

salariëring, vakantie- en verlofregeling etc. 

 
 
Ad 6. Toegang tot persoonsgegevens 

 

Arbeidskrachten melden zich aan bij een uitzendbureau als zij als uitzendkrachten willen 

werken. Het uitzendbureau neemt op zijn beurt de gegevens op van de arbeidskracht zoals 

bijvoorbeeld  de  naam,  woonadres,  werkervaring  etc.  Indien  blijkt  dat  de  gegevens  fout 

zijn  opgenomen  mag  de  uitzendkracht  dit  ten  alle  tijde  corrigeren.  Zo  ook  als  een 

uitzendkracht bijvoorbeeld een werkervaring rijker is geworden heeft hij het recht om zijn 
 

 
95 Smitskam 2005, p. 94- 95. 
96 Art. 1613J BW. 
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data aan te vullen. Dit staat vermeld in art. 15 lid 3 WTBAI en geeft uitvoering aan art. 6 

van de ILO conventie no. 181 en de art. 11 en 12 van de ILO Aanbeveling no. 188. Deze 

artikelen beschermen het recht op privacy van de uitzendkracht. 

 
 

Naast de rechten hebben uitzendkrachten ook enkele verplichtingen waaraan zij zich moeten 

houden, deze zijn:97
 

1.  De bedongen arbeid te verrichten; 
 

2.  De bedongen arbeid naar beste vermogen verrichten; 
 

3.  Volgen van instructies van materiёle of de formele werkgever omtrent het verrichten van 

arbeid t.a.v. goede orde in de onderneming; 

4.  Het opvolgen van alle redelijke opdrachten gegeven door de materiёle en formele werkgever; 
 

5.  In het algemeen al hetgeen te doen en na te laten wat een goede werknemer onder gelijke 

omstandigheden behoort te doen en na te laten. 

 
 

De uitzendkrachten worden niet al zodanig beschermd door de Wet Ter Beschikkingstelling 

van Arbeidskrachten door Intermediairs. Dit kan gehaald worden uit de cases van het 

schoonmaakbedrijf   BT   Cleaning   &   services   en het bedrijf Isoper. Deze twee gevallen 

hebben zich voorgedaan na twee jaren na de inwerkingtreding van de wet. De bepaling gelijke 

loon voor gelijkwaardige werk voor de uitzendkracht en de vergelijkbare vaste werknemers is 

overschreden.  Met  deze  bepaling  werd  er  invulling  gegeven  aan  het  loonsverhouding 

beginsel, welke een garantie is om misbruik van uitzendkrachten te voorkomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

97 Piroe 2010, p. 19. 
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Conclusies 
 

In Suriname bleek er een stijgende trend te zijn van de uitbuiting van uitzendkrachten. Deze 

zijn krachten die ter beschikking  worden gesteld door een intermediair aan een inlener, om 

daar vervolgens arbeid te verrichten. Op het werkvloer kregen zij niet dezelfde behandeling 

als normale arbeidskrachten qua betaling, voorziening etc. Ook werd er zoveel mogelijk 

winsten gemaakt op deze krachten. Middels het Burgerlijk Wetboek werd   getracht dit 

probleem op te lossen, doch heeft deze gefaald. Het probleem van de uitzendkrachten bleek 

een grensoverschrijdende karakter te hebben, waardoor ook op internationaal gebied naar 

oplossingen werd gezocht. Suriname werd genoodzaakt de ILO Conventie te ratificeren. Deze 

verplichtte alle lidstaten om regelgeving op het gebied van het uitzendgebeuren te formuleren. 

Zodoende tradt op 07 april 2017 de Wet Ter Beschikking Stellen Van Arbeidskrachten door 

Intermediairs in het leven. In het volksmond ook wel genoemd de WTBAI. 

 

De  uitzendkrachten  mogen  nu  volledig  genieten  van  een  eigen  wet.  Deze  Wet  Ter 

Beschikking Stellen van arbeidskrachten door Intermediairs moet de jarenlange uitbuiting van 

deze krachten voorkomen, door ze de nodige bescherming te bieden.   Zo staan er tal van 

rechten en plichten opgenomen waaraan de intermediair zich dient te houden bij de ter 

beschikkingstelling. Een belangrijke bepaling daarvan is de vergunningsplicht. Deze bevat de 

voorwaarden voor de ter beschikkingstelling. Hierdoor kunnen de intermediairs geen misbruik 

meer maken van de uitzendkrachten. Ook de inlener kent een aantal rechten en plichten 

krachtens de WTBAI. Het discriminatieverbod is daarvan een voorbeeld. Ook wordt er een 

doorbraak gemaakt met de jarenlange vergelijking tussen de uitzendkrachten en de "normale 

arbeidskrachten". 

 

De Wet Ter Beschikking Stellen van Arbeidskrachten door Intermediars heeft ook tal van 

beschermingen toegekend aan de uitzendkrachten. Een belangrijke daarvan is het duur van de 

ter beschikkingstelling. Met deze bepaling wordt voorkomen dat de uitzendkrachten in 

onzekerheid leven met betrekking tot hun status bij een inlenende onderneming. Ook voor de 

jarenlange ontevredenheid van de uitzendkrachten, betreffende de gelijke behandeling qua 

loon en de overige arbeidsvoorwaarden, biedt de WTBAI een oplossing. De uitzendkracht kan 

nu ook vakverenigingen oprichten, om  zijn eigen belangen te behartigen. De WTBAI biedt 

de uitzendkracht ook zekerheid middels de schriftelijke overeenkomst, waarin de 

arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen. 
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Deze bepalingen maakten voorheen geen deel uit van de Surinaamse rechtsorde, als gevolg 

waarvan de uitzendkrachten steeds in onzekerheid leefden omtrent hun rechtspositie bij een 

inlenende onderneming. Met de inwerkingtreding van deze wet is de rechtspositie van de 

uitzendkrachten in zekere mate verbeterd. Na twee jaren nadat de wet inwerking is getreden, 

begonnen echter de jarenlange problemen weer naar boven te komen. Dit blijkt namelijk uit 

de praktijk, zoals aangehaald in hoofdstuk 3. In deze cases kwam het loonverhoudingsbeginsel 

ter sprake te weten gelijke loon voor gelijkwaardige werk voor de uitzendkracht en de 

vergelijkbare vaste werknemers. Dit beginsel werd overschreden. Verder blijkt dat deze wet 

een heleboel hiaten kent. Uit de bestudering ervan blijkt dat deze het civielrechterlijke karakter 

mist. Het regelt niet al zodanig de rechtsrelaties tussen de drie partijen. Hierdoor gaat de 

uitzendkracht voor eventuele geschillen weer een beroep moeten doen op het BW. Naar 

aanleiding hiervan kan geconcludeerd worden dat er bescherming bestaat voor de 

uitzendkracht, doch in geringe mate. De hiaten voorkomende in deze wet dienen opgevuld te 

worden en moeten de bepalingen opgenomen in de WTBAI verscherpt worden. 
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Aanbeveling 
 
 
 

De Wet Ter Beschikking stellen van arbeidskrachten mist het civielrechterlijke karakter , omdat 

het niet al zodanig de rechtsrelaties tussen de drie partijen regelt. Te denken valt aan 

bijvoorbeeld de aansprakelijkheid bij een onrechtmatige daad van de uitzendkracht. Door de 

uitzendovereenkomst gelijk te stellen met de arbeidsovereenkomst kunnen de hiaten in de 

WTBAI opgevuld worden. 
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