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Artikel 16. Aangaan rechtstreekse arbeidsverhouding door inlener met uitzendkracht 
1. Als de inlener met een hem door de uitzendonderneming ter beschikking gestelde of te stellen 

uitzendkracht rechtstreeks een arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige 
arbeidsverhouding wil aangaan, stelt hij de uitzendonderneming daarvan onverwijld schriftelijk 
in kennis. Partijen treden vervolgens in overleg om de wens van de inlener te bespreken. 

2. Onder andersoortige arbeidsverhouding als bedoeld in dit artikel wordt onder meer verstaan: 
a. het aanstellen als ambtenaar 
b. de overeenkomst van opdracht 
c. de aanneming van werk 
d. het ter beschikking laten stellen van de uitzendkracht aan de inlener door een derde 

(bijvoorbeeld een ander uitzendbureau) voor hetzelfde of ander werk 
3. De inlener gaat geen rechtstreekse arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht aan, als 

de uitzendkracht de uitzendovereenkomst met de uitzendonderneming niet rechtsgeldig 
heeft beëindigd, onverminderd de overige verplichtingen van de inlener als bedoeld in lid 
4 van dit artikel. 

4. Als de inlener aansluitend aan de terbeschikkingstelling een arbeidsovereenkomst, dan wel een 
andersoortige arbeidsverhouding met de betrokken uitzendkracht aangaat binnen een periode 
van 2500 uur na aanvang van de inleenovereenkomst door de uitzendkracht te werken uren, 
zal hij aan de uitzendonderneming een terstond opeisbare, niet voor matiging vatbare 
vergoeding verschuldigd zijn.  
Deze vergoeding bedraagt 25% van het laats geldende inlenerstarief voor de betrokken 
uitzendkracht, vermenigvuldigd met het aantal van de in de inleenovereenkomst 
overeengekomen uren, gelegen in de periode vanaf de aanvang van de voornoemde 
arbeidsverhouding tot het eind van de in de vorige volzin genoemde periode van 2500 te 
werken uren. 

5. Als de inlener een arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding met 
de betrokken uitzendkracht aangaat, 

 zes maanden nadat diens terbeschikkingstelling bij de inlener is beëindigd terwijl 
er door de uitzendkracht nog geen 2500 uren zijn gewerkt, dan wel 

 zes maanden na voordracht van de door de uitzendonderneming geworven en 
geselecteerde uitzendkracht zonder dat er eerst sprake is geweest van 
terbeschikkingstelling, 

is de inlener aan de uitzendonderneming de vergoeding verschuldigd als bedoeld in lid 4.  
Dit geldt in de situatie dat de inlener de betrokken uitzendkracht rechtstreeks of via derden 
heeft benaderd, alsmede in de situatie dat de betrokken uitzendkracht de inlener rechtstreeks 
of via derden heeft benaderd. Als er nog geen inlenerstarief was overeengekomen bedraagt de 
vergoeding als bedoeld in lid 4, 50% van het bruto-uurloon dat de uitzendkracht verdiend zou 
hebben volgens artikel 10, vermenigvuldigd met het aantal uren, als bedoeld in lid 4. 

6. De inlener (doorlener) die niet zijn eigen personeel uitleent, maar de door hem ingeleende 
uitzendkracht op zijn beurt weer uitleent aan een ander, de uiteindelijke inlener, is aan de 
uitzendonderneming (werkgever) de vergoeding verschuldigd zoals bedoeld in lid 4 van dit 
artikel, als een rechtstreekse arbeidsverhouding wordt aangegaan tussen de uiteindelijke inlener 
en de uitzendkracht binnen een periode van 2500 gewerkte uren na aanvang van de 
inleenovereenkomst. 

 


