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Inleners van gecertificeerde
uitzendbureaus dienen te worden
gevrijwaard van ketenaansprakelijkheid
Johan Zwemmer1

Op 1 januari 2010 trad een wijziging
van de regeling van de uitzendovereenkomst in het Burgerlijk Wetboek in werking. Op grond van het
nieuwe art. 7:692 BW is de inlener
van een uitzendkracht van een nietgecertiﬁceerd uitzendbureau naast
het uitzendbureau (hoofdelijk) aansprakelijk voor de betaling van het
minimumloon (en de minimumvakantiebijslag) aan de uitzendkracht.
De inlener die zijn uitzendkrachten
betrekt van een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)
gecertiﬁceerd en bij het Register Normering Arbeid van de Stichting Normering Arbeid (SNA) geregistreerd
uitzendbureau is op grond van art.
7:692 lid 2 BW gevrijwaard van deze
aansprakelijkheid. Art. 34 IW 1990
bleef echter ongewijzigd gelden voor
zowel inleners van gecertiﬁceerde
uitzendbureaus als voor inleners van
niet-gecertiﬁceerde uitzendbureaus.
Dit artikel bepaalt onder meer dat
de inlener naast het uitzendbureau
(hoofdelijk) aansprakelijk is voor de
belastingen en premies van de aan
hem ter beschikking gestelde uitzendkrachten. In deze opinie pleit ik
voor een wetswijziging op basis waarvan de inlener van een gecertiﬁceerd
uitzendbureau eveneens gevrijwaard
wordt van inlenersaansprakelijkheid
voor de belastingen en premies van
de aan hem ter beschikking gestelde
uitzendkrachten.

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de
inlenersaansprakelijkheid voor belastingen en premies was ingevoerd
in het kader van de bestrijding van
fraude door malaﬁde uitzendbureaus.2 Tot de afschafﬁng van het
vergunningstelsel voor uitzendbureaus in 1999 was de inlener van
een uitzendbureau dat over een vergunning beschikte volledig gevrijwaard van deze aansprakelijkheid.
Een dergelijk uitzendbureau was
dan ‘bonaﬁde’ in welk geval geen
grond bestond voor deze inlenersaansprakelijkheid. Als gevolg van de
afschafﬁng van het vergunningstelsel voor uitzendbureaus in 1999 in
het kader van de Wet ﬂexibiliteit
en zekerheid, kwam deze vrijwaring
van inleners van aansprakelijkheid
voor de belastingen en premies van
de uitzendkrachten te vervallen. Als
gevolg van de afschafﬁng van de vergunning voor uitzendbureaus kon
immers niet meer worden vastgesteld welk uitzendbureau bonaﬁde
was en welk uitzendbureau niet. De
Belastingdienst maakt grif gebruik
van de hoofdelijke aansprakelijkheid
van de inlener voor belastingen en
premies. Zo meldt het Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op zijn website dat de Belastingdienst in 2007 duizend inleners
aansprakelijk stelde die gebruik
hadden gemaakt van 124 uitzendbureaus die failliet gingen. Het ging

daarbij om een totaalbedrag van
€ 25 miljoen.
Als gevolg van de afschafﬁng
van de vergunning voor uitzendbureaus in 1999 nam het probleem
van fraude door malaﬁde uitzendbureaus toe. Om dit tegen te gaan,
ontwikkelde het NEN enkele jaren
geleden op initiatief van de uitzendbranche zelf een systeem van certiﬁcering in de vorm van de NEN 44001-norm voor Nederlandse en de NEN
4400-2-norm voor buitenlandse
uitzendbureaus. Deze normen stellen eisen aan de naleving van essentiële wet- en regelgeving door het
uitzendbureau. Ik ben van mening
dat dit systeem van certiﬁcering van
uitzendbureaus waarborgen biedt
die vergelijkbaar zijn met het eind
jaren negentig afgeschafte vergunningstelsel voor uitzendbureaus.
Dit volgt tevens uit het feit dat dit
de voorwaarde is voor vrijwaring
van de inlener van de nieuwe inlenersaansprakelijkheid ex art. 7:692
BW. Uit de wetsgeschiedenis van
art. 7:692 BW volgt dat de regering
met deze inlenersaansprakelijkheid
beoogde uitzendwerknemers te
beschermen tegen malaﬁde uitzendbureaus en fraude en illegaliteit in
de uitzendbranche tegen te gaan.3
Met de inlenersaansprakelijkheid
van art. 7:692 BW streeft de wetgever dus hetzelfde doel na als met de
inlenersaansprakelijkheid voor de
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belastingen en premies van uitzendkrachten: het bestrijden van fraude
door malaﬁde uitzendbureaus.
Als hiervoor gesteld, meen ik
dat voormeld systeem van certiﬁcering van uitzendbureaus waarborgen biedt die vergelijkbaar zijn met
de eind jaren negentig afgeschafte
vergunning voor uitzendbureaus.
Wanneer de wetgever dit systeem
van certiﬁcering dusdanige waarborgen vindt bieden dat hij inleners van
gecertiﬁceerde uitzendbureaus vrijwaart van inlenersaansprakelijkheid

voor de betaling van het minimumloon aan uitzendkrachten, dient dit
tevens te gelden voor de inlenersaansprakelijkheid voor belastingen
en premies van uitzendkrachten. De
wetgever streeft immers hetzelfde
doel na met beide inlenersaansprakelijkheden. Uit de wetsgeschiedenis
bij respectievelijk de inlenersaansprakelijkheid voor belastingen en
premies en de wetsgeschiedenis
van de inlenersaansprakelijkheid
voor het minimumloon volgt geen
verklaring of grond voor het thans,

sinds 1 januari 2010, bestaande
onderscheid. Bovendien wordt met
de door mij bepleite afschafﬁng van
de aansprakelijkheid voor belastingen en premies van inleners van
gecertiﬁceerde uitzendbureaus nog
meer gestimuleerd dat inleners
hun uitzendkrachten uitsluitend
nog betrekken van gecertiﬁceerde –
bonaﬁde – uitzendbureaus.4

•

Noten
4. Zoals tevens beoogd door de wetgever met art. 7:692
BW: Kamerstukken II 2008/09, 31 833, nr. 3, p. 5.

AANWIJZINGEN VOOR AUTEURS
• Het verdient aanbeveling vóór het inzenden van artikelen contact op te nemen met het redactiebureau; dit kan
dubbel of vergeefs werk voorkomen.

• Essays: indicatie van de omvang 3000 woorden. Dit is
een prikkelende beschouwing over een breder onderwerp. Verwijzingen staan bij voorkeur in de tekst zelf.

• Het NJB kent verschillende soorten hoofdartikelen. Voor
alle artikelen geldt dat de auteur in de eerste alinea's
uitlegt aan zijn publiek waarom dit artikel juist op dit
moment interessant is om te lezen.

• Opinies zijn in beginsel gebonden aan de omvang van
één pagina. Dit is 800 woorden.

• Wetenschappelijke artikelen: omvang inclusief
notenapparaat 3000 tot maximaal 5000 woorden.
Uitgebreidere versies kunnen op de NJB-site worden
geplaatst. Deze artikelen voldoen aan de maatstaven
van het wetenschappelijk forum. Zij vermeerderen de
bestaande kennis met relevante nieuwe inzichten die
methodisch worden verantwoord.
Auteurs van wetenschappelijke artikelen moeten bij
voorkeur minstens drie kadertjes meeleveren betreffende: 1) de context 2) de feiten 3) de digitale bronnen
van de auteur: waar heeft de auteur zijn/haar informatie op internet voor zijn artikel vandaan gehaald;
welke nieuwsbrieven leest hij/zij?
Auteurs van wetenschappelijke artikelen kunnen de
redactie verzoeken hun artikel aan peer review te
laten onderwerpen.
• Lessen uit de praktijk: indicatie van de omvang inclusief notenapparaat 2500 woorden. Dit is een analyse
van een expert met als doel de praktijk te informeren
over "best practices".
• Focus: indicatie van de omvang inclusief notenapparaat 2500 woorden. Deze artikelen geven een schets
en ordening van interessante actuele ontwikkelingen
in een deelgebied.
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• Bijdragen voor de rubriek O&M omvatten maximaal
1200 woorden.
• Bijdragen voor de rubriek reacties blijven binnen de
600 woorden en een naschrift binnen de 300 woorden.
Noten kunnen alleen bij artikelen worden geplaatst; daarin
geen meningen, toelichtingen of andere uitweidingen, maar
alleen vindplaatsen. Voor de bronverwijzingen gelden de
richtlijnen uit de Leidraad voor Juridische Auteurs (www.kluwer.nl/images/multimedia/pdf/leidraad2004.pdf).
Gaarne ook het publicatienummer vermelden bij de verwijzing naar tijdschriftartikelen.
• Meestal ontvangt de auteur binnen 1 maand bericht of
de inzending zal worden geplaatst.
• Artikelen of andere bijdragen die elders in dezelfde of
vrijwel dezelfde vorm zijn of worden gepubliceerd worden niet aanvaard. Bij inzending dient vermeld te worden
of en waar het artikel of de andere bijdrage eveneens ter
plaatsing is aangeboden.
• Auteurs die bij een zaak of onderwerp waarover zij in
het NJB willen schrijven, betrokken zijn of zijn geweest,
dienen dat in een voetnoot te vermelden met een korte
uitleg van de aard van hun betrokkenheid.
• Het al dan niet op verzoek van de redactie aanbieden van
artikelen aan het NJB impliceert toestemming voor openbaarmaking en verveelvoudiging t.b.v. de elektronische
ontsluiting van het NJB.

