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Nadere wijziging van de Coördinatiewet Sociale Ver-
zekering en enige andere sociale verzekeringswetten 
(voorzieningen in verband met het zgn. uitlenen van 

arbeidskrachten ) 

KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Nr. 1 

ONTWERP VAN WET 

Nr. 2 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van 
Wet tot nadere wijziging van de Coördinatiewet Sociale Ver-
zekering en enige andere sociale verzekeringswetten (voorzie-
ningen in verband met het zgn. uitlenen van arbeidskrachten). 

De toelichtende memorie (en bijlage), die het Wetsontwerp 
vergezelt, bevat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 
Soestdijk, 2 februari 1960. 

JULIANA. 

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-G'eneraal 

WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDER-
LANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te 
weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk 
is in de sociale verzekeringswetten voorzieningen te treffen in 
verband met het zgn. uitlenen van arbeidskrachten; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met ge-
meen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en 
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Artikel I 
In de Coördinatiewet Sociale Verzekering wordt na arti-

kel 16 een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 

„Artikel 16a 
1. Wanneer een werknemer met instandhouding van de 

dienstbetrekking tot zijn werkgever door deze ter beschikking 
is gesteld van een derde, om onder diens toezicht of leiding 
werkzaam te zijn. is die derde tegenover liet uitvoeringsorgaan 
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de premie, on-
derscheidenlijk de voorschotpremie, welke de werkgever ver-
schuldigd is in verband met het verrichten dier werkzaamheden 
door de werknemer. Het bepaalde in de artikelen 10—16 is 
ten aanzien van die derde van overeenkomstige toepassing. 
Deze wordt ter zake van de toepassing van de genoemde arti-
kelen, alsmede ter zake van het instellen van beroep tegen een 
beslissing betreffende verschuldigde premie, mede als werk-
gever in de zin van deze wet beschouwd en geacht te zijn 
aangesloten bij het uitvoeringsorgaan, waarbij de werkgever is 
aangesloten. 

2. Het bepaalde in het eerste lid vindt geen toepassing: 
a. indien degene, aan wie een werknemer ter beschikking 

is gesteld, overeenkomstig het derde lid aangifte doet van het 
feit, dat hij gebruik maakt van een werknemer, die hem door 
diens werkgever ter beschikking is gesteld, ten aanzien van 
loonbetalingstijdvakken, aangevangen nadat degene, aan wie 
de werknemer ter beschikking is gesteld, van bedoeld feit aan-
gifte heeft gedaan; 

b. in de door de Sociale Verzekeringsraad aan te wijzen 
gevallen. 

3. De Sociale Verzekeringsraad regelt nader: 
a. bij welk uitvoeringsorgaan de in het tweede lid, onder a, 

bedoelde aangifte moet geschieden en voorts al hetgeen ove-
rigens de aangifte en de daarbij over te leggen gegevens 
betreft; 

b. de wijze waarop het onder a bedoelde uitvoeringsorgaan 
van de aangifte mededeling doet aan andere uitvocrings-
organen. 

4. Wanneer de werkgever van de ter beschikking gestelde 
werknemer het risico van de in de Ongevallenwet 1921 ge-
regelde verzekering heeft overgedragen, is het bepaalde in de 
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