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Naar aanleiding van de door de commissie gestelde vraag, 
welke redenen ertoe hebben geleid in het nieuwe artikel 16a 
van de Coördinatiewet Sociale Verzekering de voorgestelde 
omschrijving te kiezen in plaats van de door de Sociale Ver-
zekeringsraad in zijn desbetreffend besluit gebruikte omschrij-
ving over te nemen, deelt de ondergetekende het volgende 
mede. 

Vooreerst heeft de Regering er de voorkeur aan gegeven het 
woord „uitlenen", gebruikt met betrekking tot arbeiders, al 
moge deze aanduiding in het spraakgebruik een bepaalde in-
houd hebben gekregen, in de tekst van de wet te vermijden. 
Daar komt bij, dat de weinig omlijnde term „uitlenen", naar de 
mening van de Regering, licht aanleiding tot twijfel kan geven, 
welke rechtsfiguur door de wetstekst gepoogd wordt te be-
strijken, terwijl daarentegen een materiële omschrijving meer 
houvast biedt en dit gevaar in mindere mate oproept. Voorts 
past de figuur van het „bezorgen" van arbeidskrachten niet in 
de met het wetsontwerp voorgestelde aansprakelijkheidsregeling, 
omdat daarbij niet van een formeel dienstverband met de ene 
werkgever en de feitelijke werkzaamheid bij een tweede kan 
worden gesproken. Met dit „bezorgen" toch wordt gedoeld 
op gevallen, waarin iemand, zonder dat hij met de desbetref-
fende arbeiders een arbeidsovereenkomst aangaat, deze arbei-
ders aan een derde „bezorgt", met welke derde deze arbeiders 
dan in de regel wel een arbeidsovereenkomst aangaan. Opge-
merkt wordt, dat in het besluit van de Sociale Verzekerings-
raad van 30 mei 1958 een omschrijving wordt gegeven van de 
aard van de bedrijfsuitoefening van het „ronselaarsbedrijf", 
zodat in dat besluit naast het „uitlenen" het „bezorgen" van 
arbeidskrachten wordt genoemd. 

Uit het vorenstaande bleek reeds, dat de ondergetekende het 
in stand houden van de dienstbetrekking tussen de werknemer 
en de uitlenende werkgever als een wezenlijk element ziet van 

<le figuur van het uitlenen, waarop het voorgestelde artikel 16A 
betrekking heeft. Hij moge in dit verband nog wijzen op de 
reeds in de memorie van toelichting genoemde uitspraak van de 
Centrale Raad van Beroep van 10 februari 1955, A.B. 1955, 
blz. 268. 

De ondergetekende zal zich, wanneer de in het ontwerp neer-
gelegde terminologie ongewijzigd blijft, tot de Sociale Verzeke-
ringsraad wenden met het verzoek te willen nagaan, of aan-
passing van de omschrijving in het besluit van die raad aan 
de tekst van de wet gewenst en mogelijk is. 
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