
"Waadi-registratie" verplicht per 1 juli 2012 ! 

 

Het komt in de praktijk vaker voor dan u denkt. U leent - tijdelijk - een of meer van uw 

personeelsleden uit aan een (collega-)ondernemer. Dan is het belangrijk, dat u de zogenoemde 

"Waadi-re  

gistratie" bij de Kamer van Koophandel goed regelt. "Waadi" staat voor de "Wet allocatie 

arbeidskrachten door intermediairs". 

 

Deze wet is per 1 juli 2012 ingrijpend gewijzigd. Er is onder andere een registratieplicht 

ingevoerd voor ondernemers die bedrijfsmatig of niet-bedrijfsmatig "ondergeschikt" 

personeel uitlenen aan andere ondernemers. Denk hierbij aan bedrijven in de bouw- en 

installatiebranche. Of denk aan communicatiebureaus, alsmede ict-ondernemingen. Maar ook 

accountantskantoren kunnen met deze wet te maken krijgen. Er is strenge handhaving van 

deze wet aangekondigd. 

 

Het binnen een concern uitlenen van personeel valt overigens niet onder de werking van de 

"Waadi", nieuwe stijl. Informeer bij uw adviseur of Kamer van Koophandel of u ook onder 

deze wet valt met uw business. 

 

Bent u niet als zodanig geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, dan moet u rekening 

houden met een forse boete, als de handhavers bij u op de stoep staan. Dat kan gelden voor 

zowel de uitlener als de inlener ! 

 

Bij een eerste overtreding bedraagt de boete € 12.000 per werknemer. Deze boete kan oplopen 

naar € 24.000 respectievelijk € 36.000 per werknemer, bij een tweede en derde overtreding. 

Het maximum aan boete is gesteld op € 76.000 per uitlener of inlener. Spijtig geld inderdaad, 

als dit op een gegeven moment aan boete betaald moet worden. Er zijn betere bestedingen 

denkbaar, niet ? 

 

De "Waadi" is verplicht gesteld vanaf 1 juli 2012, op het tijdstip dat u personeel uitleent. Een 

gewaarschuwd mens telt voor twee. Laat u dus goed informeren door uw adviseur of 

raadpleeg de Kamer van Koophandel. 
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