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Bij de behandeling van hoofdstuk XII (Departement van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid) van de rijksbegroting voor 
het dienstjaar 1958 in de beide Kamers der Staten-Gencraal 
is gevraagd, maatregelen te nemen, ten einde de uitwassen, 
verbonden aan het z.g. uitlenen van arbeidskrachten, tegen 
te gaan. In het voorlopig verslag van de Tweede Kamer voor 
de begroting van het Departement van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid voor het dienstjaar 1959 is deze kwestie opnieuw 
aan de orde gesteld. 

Zoals de Regering in het verslag aan de Tweede Kamer 
deed weten, is het probleem van het z.g. uitlenen van arbeids-
krachten, nadat dit in verband met de op het terrein van de 
sociale verzekering liggende problemen al door de Sociale 
Verzekeringsraad in studie was genomen, door een departe-
mentale werkgroep nader geanalyseerd. Mede op grond van 
deze analyse is het vraagstuk in zijn algemeenheid op 15 ja-
nuari 1958 aan de Sociaal-Economische Raad om advies voor-
gelegd. 

Zoals aan de Tweede Kamer reeds werd medegedeeld, heeft 
de Sociale Verzekeringsraad inmiddels advies uitgebracht over 
de, naar het oordcel van de raad, reeds thans op het gebied 
van de sociale verzekering te nemen maatregelen. 

De moeilijkheden, welke zich op het terrein van de sociale 
verzekering voordoen, houden verband met het volgende. Bij 
de uitlening van arbeiders doet zich veelal de figuur voor, dat 
iemand arbeiders in dienst neemt, ten einde hen te werk te 
stellen bij andere werkgevers in verschillende bedrijfstakken, die 
op een bepaald ogenblik behoefte hebben aan extra-arbeids-
krachten. De arbeiders treden dan niet in dienst van de werk-
gever, voor wie zij de werkzaamheden verrichten. Volgens de 
Centrale Raad van Beroep moeten zij geacht worden in dienst-
betrekking te blijven van de uitlener (CR. 10 februari 1955. 
A.B. 1955, blz. 268). Formeel hebben ze dus een andere 
werkgever dan die, voor wie zij materieel werkzaam zijn. De 
premie voor de sociale verzekering zal uitsluitend door de 
formele werkgever verschuldigd zijn; aangezien vele uitleen-
bedrijven nauwelijks een loonadministratie voeren, soms even 
snel verdwijnen als zij opgekomen zijn en meer dan eens geen 
verhaal bieden, betekent dit dat in tal van gevallen niet veel 
van premiebetaling terechtkomt. 

De Sociale Verzekeringsraad heeft in verband hiermede 
maatregelen voorgesteld van tweeërlei aard. Vooreerst acht de 
raad het gewenst, dat de uitleenbedrijven, welke thans naar 
gelang van de bedrijfstak, waarin zij werkzaam zijn, bij de 
verschillende bedrijfsverenigingen zijn ingedeeld, ter verge-
makkelijking van opsporing en controle in beginsel bij één 
bedrijfsvereniging worden ingedeeld. Daardoor kan bovendien 
worden bereikt, dat, wanneer — hetgeen verwacht mag worden 
— deze bedrijven in één risicogroep worden ondergebracht, zij 
de kosten, welke zij voor de uitvoering van de sociale ver-
zekering veroorzaken, zelf hebben te betalen. 

De Sociale Verzekeringsraad heeft, ten einde tot indeling bij 
één bedrijfsvereniging te geraken, met gebruikmaking van de 
hem bij artikel 7, derde lid, van de Organisatiewet Sociale 
Verzekering verleende bevoegdheid, bij besluit van 30 mei 
1958, nr. 50996 (Stcrt. 1958, 119) daartoe reeds een voor-
ziening getroffen. De tekst van dit besluit is als bijlage bij 

deze memorie gevoegd. Uit deze tekst blijkt, dat de uitleen-
bedrijven. behoudens de mogelijkheid van uitzondering door 
de Sociale Verzekeringsraad op grond van artikel 3, aange-
sloten zullen zijn bij de bedrijfsvereniging, die daarvoor naar 
haar aard het meest in aanmerking komt, te weten de Nieuwe 
Algemene Bedrijfsvereniging. De genomen maatregel geldt in-
tussen reeds sinds 1 januari 1959. 

De andere maatregel, welke de Sociale Verzekeringsraad 
gewenst acht en welke als een complement kan worden ge-
zien van de zo juist omschrevene, houdt in het scheppen van 
mede-aansprakelijkheid van de materiële werkgever, de lener 
dus. voor de premie, welke verschuldigd is door de formele 
werkgever, de uitlener; met dien verstande evenwel, dat de 
mede-aansprakelijkheid niet zal bestaan, indien van de tcwerk-
stelling van geleende arbeidskrachten aangifte is gedaan door 
de materiële werkgever. Verwacht mag worden, dat door zulk 
een bepaling zal worden bereikt, dat de Nieuwe Algemene 
Bedrijfsvereniging snel mededeling ontvangt van bij haar nog 
niet bekende uitleenbedrijven, zodat zij in staat zal zijn de 
nodig geachte maatregelen ten aanzien van deze bedrijven 
tijdig toe te passen. 

Het onderhavige ontwerp van wet strekt tot uitvoering van 
deze gedachte. Voorgesteld wordt een bepaling op te nemen 
in de Coördinatiewet Sociale Verzekering, aangezien deze wet 
do vaststelling en de inning van de verschuldigde premies 
regelt. Tevens wordt voorgesteld een overeenkomstige aanvul-
ling op te nemen in de Invaliditeitswet, omdat de Coördinatie-
wet niet voor deze wet geldt. 

Artikel f. Zoals in het algemeen deel der toelichting reeds 
gezegd, is het de bedoeling de materiële werkgever mede-
aansprakelijk te stellen voor de door de formele werkgever 
verschuldigde premie, behoudens de uitzonderingen, genoemd 
in het tweede lid van het voorgestelde artikel 16A. In de eerste 
volzin van het eerste lid is gestreefd naar een omschrijving 
van wat hierboven, in aansluiting op het spraakgebruik, als 
..het uitlenen van arbeidskrachten" werd aangeduid. Daarbij 
is een term, welke elders reeds voorkomt, nl. „ter beschik-
king stellen" gebruikt. In de gekozen omschrijving worden 
voor het overige als elementen van de rechtsfiguur in kwestie 
genoemd enerzijds de in stand gebleven dienstbetrekking tot 
de formele werkgever en anderzijds het onder toezicht of lei-
ding van de materiële werkgever werkzaam zijn. 

Aangezien het gewenst is, dat het uitvoeringsorgaan ten 
aanzien van de eventuele invordering van de premie, waarvoor 
de materiële werkgever aansprakelijk kan worden gesteld, over 
dezelfde middelen beschikt als de Coördinatiewet Sociale Ver-
zekering de uitvoeringsorganen overigens voor de premie-
invordcring biedt, zijn de artikelen 10—16 van genoemde wet 
van overeenkomstige toepassing verklaard. Voorts is de aan-
sprakelijk gestelde materiële werkgever de mogelijkheid ge-
geven om in beroep te gaan. 

Het tweede lid van artikel 16a geeft onder a aan, dat de 
materiële werkgever niet aansprakelijk kan worden gesteld, 
wanneer deze tijdig aangifte doet van het feit. dat hij van de 
diensten van een uitleenbedrijf gebruik maakt. Het bepaalde 
onder b geeft de Sociale Verzekeringsraad de mogelijkheid 
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om gevallen aan te wijzen, waarin voor materiële werkgevers 
de aansprakelijkheid wordt opgeheven. 

In het eerste lid wordt aansprakelijkheid in het leven ge-
roepen ten aanzien van de betaling der verschuldigde premie. 
Indien, zoals de Ongevallenwet 1921 dat kent, op andere wijze 
dan door premiebetaling de kosten der verzekering worden 
gedragen — b.v. door risico-overdracht —, zou van de be-
oogdc aansprakelijkheid geen sprake zijn. Hierin voorziet het 
vierde lid van artikel 16«. 

Artikel II. De reden voor de voorgestelde aanvulling der 
Invaliditeitswet werd reeds medegedeeld in de laatste alinea 
van het algemene gedeelte dezer toelichting. 

Ten aanzien van het tweede lid kan nog worden opgemerkt, 
dat ook de mede-aansprakclijkheid van de materiele werkgever 
volgens dit artikel eindigt door de aangifte overeenkomstig 
artikel 16a van de Coördinatiewet Sociale Verzekering. Het 
zou tot nodeloze complicaties aanleiding geven, wanneer deze 
werkgever bovendien nog aangifte bij de Raad van Arbeid 
zou moeten doen on bij gebreke daarvan wel aansprakelijk 
zou zijn volgens de Invaliditeitswet, doch niet voor wat de 
andere verzekeringen betreft. Uiteraard zullen de uitvoerings-
organen elkaar wederkerig dienen in te lichten. Hierin voor-
ziet overigens, voor zoveel nodig nog. het bepaalde bij het 
derde 1 iel onder b van het voorgestelde artikel 16a. 

Artikelen Hl, IV en V. Zoals bekend, regelen de artikelen 
93 en 94 van de Ongevallenwet 1921, de artikelen 101 en 102 
van de Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 en artikel 52 
van de Ziektewet de beperking van de burgerrechtelijke ver-

antwoordelijkheid van de werkgever. Zoals deze bepalingen 
thans luiden, geldt de beperking slechts voor de formele wcrk-
gever, niet voor de materiële. Aangezien de arbeid echter niet 
wordt verricht bij de formele werkgever, schieten de bepa-
lingen in hun huidige tekst hun doel voorbij in de gevallen, 
waarin de werknemer door de formele werkgever wordt te-
werkgestcld bij de materiële. 

Er is geen reden de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van 
de materiële werkgever onbeperkt te laten voortbestaan, daar 
de bij hem tewerkgestelde werknemer in dit opzicht immers in 
dezelfde situatie verkeert als het overige personeel. De werk-
ncmer kan nl. zeker zijn, in het genot van een ongcvals- of 
ziekteuitkering te worden gesteld. Overeenkomstig het advies 
van de Sociale Verzekeringsraad is daarom voorgesteld ook 
voor de materiële werkgever de burgerrechtelijke aansprake-
lijkheid te beperken, welke ingevolge de hiervóór geciteerde 
wetten voor de formele werkgever geldt. Van de zijde van de 
Scheepvaartvcrcnigingen Noord en Zuid is op zodanige be-
perking reeds aangedrongen. 

Door de voorgestelde voorziening zal worden bereikt, dat 
de uitgeleende arbeider niet bij ongeval of ziekte de mogelijk-
heid heeft om zowel uitkering krachtens de sociale verzeke-
ring te genieten als verhaal te zoeken op de materiële werk-
gever op grond van de artikelen 1401—1407 B.W. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid, 

B. ROOLV1NK. 


