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

arbeidsk rach ten) 

BIJLAGE VAN DE 
MEMORIE VAN TOELICHTING 

Nr. 4 

Besluit van de Sociale Verzekeringsraad van 30 mei 1958, 
nr. 50996 

De Sociale Verzekeringsraad, 
overwegende, dat het wenselijk is gebleken nadere regelen 

te stellen inzake de aansluiting bij een bedrijfsvereniging van 
werkgevers, die zich uitsluitend of ten dele bezighouden met 
het bezorgen dan wel uitlenen van arbeidskrachten. 

Gelet op het bepaalde in artikel 7, lid 3, der Organisatiewet 
Sociale Verzekering, 

Bepaalt: 

Artikel 1 
Met afwijking voor zoveel nodig van artikel 7, eerste en 

tweede lid, der Organisatiewet Sociale Verzekering, gelden ten 
aanzien van de hieronder vermelde werkgevers de volgende 
bepalingen. 

Artikel 2 
1. De werkgever, die het bedrijf van het bezorgen of uit-

lenen van arbeidskrachten uitoefent, is, ongeacht of hij even-
eens andere werkzaamheden doet verrichten, aangesloten bij 
de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging. 

2. Onder bezorgen van arbeidskrachten, als bedoeld in het 
vorige lid, wordt niet verstaan de arbeidsbemiddeling, bedoeld 
in de Arbeidsbemiddclingswet 1930. voor zover betreft de 
openbare arbeidsbemiddeling, alsmede de bijzondere arbeids-
bemiddeling, uitgeoefend met vergunning van de Minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid. 
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Artikel 3 
De Sociale Verzekeringsraad kan beslissen dat een werk-

gever, als bedoeld in het vorige artikel, met afwijking van het 
bepaalde in dat artikel, is aangesloten bij een andere bedrijfs-
vereniging dan de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging. 

Artikel 4 
De Sociale Verzekeringsraad kan op verzoek van een werk-

gever, als bedoeld in artikel 2, die naast het bedrijf van het 
bezorgen of uitlenen van arbeidskrachten, een of meer andere 
bedrijven of beroepen uitoefent ressorterend onder een andere 
bedrijfsvereniging, dan in artikel 2 of 3 bedoeld, beslissen, dat 
die werkgever ten aanzien van die bedrijven of beroepen, te 
rekenen van een bij de beslissing aan te wijzen datum, is aan-
gesloten bij eerstbedoelde bedrijfsvereniging of bcdrijfsvereni-
gingen. 

Artikel 5 
1. Een beslissing als bedoeld in de artikelen 3 en 4, kan 

door de Sociale Verzekeringsraad te allen tijde, te rekenen van 
een daarbij aan te wijzen datum, worden gewijzigd of inge-
trokken. 

2. Een beslissing, als bedoeld in de artikelen 3 en 4, als-
medc een wijzigings- of intrekkingsbeslissing, als bedoeld in het 
vorige lid, wordt met de gronden waarop zij steunt schriftelijk 
aan de betrokkenen medegedeeld. 

Artikel 6 
Bovengenoemde bepalingen treden in werking met ingang 

van 1 januari 1959. 


