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Gebleken is dat zowel bij de vreemdelinge"diensten als bij ui tleen- er. eiit cCC.u"Jr",. ,..
(zoals deze instellingen in de praktijk veelal worden genoe::-.d), grote ber.eef:e be-
staat aan meer duidelijkheid omtrent de wettelijke bepalinge" en beleidcr.:,.,.,e::. Cle
gehanteerd worden met betrekking tot vree:!1del1ngen die via dece burea'JS ""',..:-ca"..
zijn. In het onderstaande worden bepalingen van Nederlands recr.t ",eerge,;;ev?:1 die
gelden voor uitleen- en uitzendbureaus, ongeacht de vraag, of Nederla"ders da:; wel
vreemdelingen worden bemiddeld; vervolgens zal het te voere" vree:tdelin,;;e:-:bele:'.d
worden uiteengezet.

1. Algemeen

r-"

Zowel de zogeheten ui tleenbedrijve" als uitzendbureaus houden zich bezig cet toet
ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan derden \'oor :;et in de bedrijvec.
van die derden verrichten van arbeid, die van tijdelijke aard is.
Of er sprake is van een arbeidsovereenkomst vol;;;ens art. 1637a E. tussen :;et ir,i:"-
schakelde bureau of bedrijf en de aC'beidskracht is volgens de huidig~ recr.~"?I'}3i<
inzake deze materie afhankelijk van verschillende o:!1standi&".~de", bijv. \olie h"t
loon betaalt, wie verplicht is tot inhouding van de loonbe~ast:'.ng e" de ."',,:-:ies
voor de sociale verzekering; vooral van belang is verder, of er ee" i'eza.;:"verr.oJ,~;'
bestaat tussen het uitleen- of uitzendbureau en de arbeidskracht, da:1 wel t"ssec.
de inlener en de arbeidskracht.
Een vaste richtlijn betreffende de vraag wie bij uitzendverhoudingen als \oIerkgo"'ór
van de uitgezonden arbeidskracht is aan te merken, is volgens de bestaande ju~;~-
prudentie echter niet te geven.
Bijzondere wettelijke regelingen

a. Bij de Wet van 31 juli 1965 (Stb. 378) tot wijziging van enige .ociale "erzekerir-",-
wetten werden door middel van uitzendbureaus te\olerkgestelèe perso"e!1 once,.. de socia-
le verzekeringen gebracht. Het ui tzendbureau is meestal in"ouding~?lichtig, zO\ol..,l
voor de ~ociale verzekeringspremies als 1/oor de 100nbelasti:1g.

b. Voorts zij er op gewezen, da t in de gevalle", waarin de op 1 novec:ber 1979 in w..,...-
king gett'eden Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers (Stb. 1978 nr. 737 dd. S nO',€:".ber
1978) op de uitzendverhouding van toepassing is, volgens het bepa,;lde in art. 1,
sub b, onder 3 van deze wet, degene, te wiens behoeve de arbeid wordt verricht
(d.w.z. de inlener) als werkgever wordt aangemerkt.

c. Op deze vormen van tijdelijke tewerkstelling heeft verder betrekk;.n,; de "~t "p h~t
ter beschikking stellen van arbeidskrachten van 31 juli 1965 (Stb. 379) en r."t
Koninklijk Besluit van 10 september 1970 (Stb. 410). Ieder uitleen- of uitz"r,db,,-
reau behoeft een vergunning van de Minister van Sociale Zaken.
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Op grond van voormelde Wet .orden door de Minister van So~isle ZÀ~~r.aAn
de verleendevergunningenvoorschriftenverbon1er..De t.,-st var. dezû z.g.
standaardvoorschriftenwordt tedere twee jaar opnie"- vastgesteld.
Een afsc_rift van de voor 1979/BO vaetgestelde voorsc~riften (g~public8erd
in de stct. van 15 november 1978, nr. 233) is als bijlagsbij dezeaan-
sohrijving gevoegd.
Aan een vergunning kan voorts een speciale beperking verbonden z~~ ten

aanzien van de kategorie beroepen en/of het aantal ter beechikking te
8tellen arbeidskraohten.

Ieder jaar wordt in de Staatecourant een lijet gepu~ic8erd van legale

uitleen- en uitzendbureaus onder vermelding van de voor hen geldende

beperking. De meest recente lijet is te vinden in de staatscourant van

28 deoember 1979, nr. 251; een aanTUlling op dezs lijet is gspubliceerd

in de Staatsoourant van 29 februari 1980, nr. 43.

Voor informatie kan men verder tereoht bij de Loontec~~i8cheDienst of
bij de Afdeling Bijzondere Vraagetukken van Arbeidsverhoudingen (Direktie
Arbeideverhoudingen)van het Ministerie van Sociale Zaken (tel. C70-715911).
Als zioh vragen mochten voordoen op het gebied van de eociale verzekeri~
(b~v. in verband met verzekering volgens de wetten van het land van h~r-
komet van vreemdelingen) kan men zich wenden tot de Hoofdafdeling Verdr~en
van de DirektJe Sooiale Verzekeringenvan dat Ministerie (tel. 070-624651).

Uit het gestelde aohter punt 12 van de VergunningsvoorschrHten 1979!1980

blijkt dat een ter besohikkingohlling bij een bedrijf drie !taanden~
duren; indien om speciale redenen noodzakelijk éénmaal te verlengen eet
maximaal drie maanden. Alleen in buitengewone o~standigh.denwordt spora-
disoh door de Minister van Sooiale Zaken schriftelijk toeate!tmir~verl.end
om deze termijn te oversohrijden.

~

De aandacht wordt tevsns gevestigd op de pv.nten.u.en .1J,waaruit blijkt
dat het niet toegestaan is arbeidskrachten in de bouwsektor of in de

metaalsektor (Rotterdam en Dordrecht en omgeving) ter beschikking te
stellen. Kraohtens de artikelen 32a en 44a van de Wet Autovervoer goederen
(Stb. 342 van 4 aug. 1951) is het - behoudens bepaalde uitzcn1eringen -
verboden vrachtvsrvoer te doen verrichten door andere bestuurders v~~
motorrijtuigen dan degenen, die bij het vervoerebedrijf in dienstbetrek-
king zijn.

Is een uitleen- of uitzendbureau niet in het bezit van een vergunning voor

het ter beschikking stellen van arbeidskrachten of treedt het buiten ds

aan de vergunning vsrbonden voorschriften en/of beperkingen, dan Itaakthet
bureau .ioh sohuldig aan sen overtreding ingevolge de Wet op de econoltische
delikten (artikel 1, vierde lid). Wordt de Wet op het ter beschikking

stellen Van arbeidskrachten door sen vergunninghoudsr overtreden, dan kan

dit tot gevolg hebben dat de vergunning door de Minister van Soc1ale Zaken

wordt ingetrokken, dan wel de verlenging daarvan wordt geweigerd.

De ambtenaren van de Loonteohnische Dienst zijn &&D8ewezen voor 4e uit-

oefening van controle op 4e juiste naleving van de Wet.

Stuit een aabtenaar, belast met het toe.iobt op de vreemdelingen of de

vreemdliingenadm1nist:&'aUe,in de uitvoering van sijn taak op-bovengenoelld.
overtredingen, den is het venselijk 4at de.. reiten &&D de Loontechnische
Dienst gesignale~rd vorden.

, "
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Tewerkstelling met arbeidsovereenkomst

Indien er sprake is Ten een normale werkgever-verknemerrelatie tussen het
uitzendbureau- ot bedrijt en de arbeidskracht, is de Vreemdelingencircu-
laire, Deel G-1, onverkort van t...passing.
Het betrettende uitzendbureau- ot bedrijt dient een werkgeversverklaring
op te stellen, die de vreemdeling moet overleggen aan de vreemd81ngendi.nst
T66rdat deze tot Terlening van een yergunning tot Ter~ijt kan overgaan.
De duur van de Tergunning is afhankelijk Tan de opgegeven duur van de
tewerkstelling in de werkgeversTerklaring (art. 9. Tb.).

Tewerkstellinp; zonder arbeid sovereenkom.t
Vindt een E.E.G.-onderdaan werk via een uitleen- ot uitzendbureau zonder
dat TAft een arbeidsovereenkomst naar burgerlUk recht met de uitzendinetan-
tie i8 gebleken, dan wordt degene, bij wie de arbeid teiteli~k wordt ver-
rioht beschouwd als werkgever (die dus de eventuele tewerkstelling moet
beTestigen).Indiende duurvan de arbeid korter is dsn drie U&&nden.
gerekend na binnenkomst in Nederland, kan Toor wat betrett de toelating Tol-
staan worden met plaatsing van een aanmeldingsstempel in bet reie-ot
identiteitspapierTan betrokkene (art. '9, eerste lid, V.V.).

Verblijft de uitzendkraoht langer dan drieaaanden hier te lande, dan dient
hij ot zI. j zich in het bezit te stenen Tan een vergunning tot v bli jt.
Voordat tot verlening van deze vergunning kan worden overgegaan dient
de E.E.G.-onderdaan een werkgeversverklaringover te leggen, die wordt o::1der-
tekend ot .ede-ondertekend door de teitelijke (I) werkgever, waaruit de d~~
en de verdiensten van de werkzaamheden blijken. Vastgeeteld dient te worde~
ot de E.E.G.-onderdaan inderdaad "begunstigd"is. Dit is het gevalindien
door de werkzaamheden die verricht worden, voldoende inkomlten worden genoten
Om in eigen onderhoud en eventueel dat van de gezinlleden te voorzien.
De kriteria die worden gehanteerd bij de uitvoering van de Algemene !ij8tand.-
wet, kunnen hier als richtlijn dienen.1)
Worden de werkzaamheden onregelmatig verricht ot zijn de verdiensten, bezien
in het lichtvan de normbedr&gen van de Algemene Bijotandlwet te gering,
dan zal de E.E.G.-onderdaan als niet-begunstigd worden b..chouwd en kan gein
(verder) verblijf wordsn toegestaan. Ten overvloede zij opgemerkt dat vree=-
delingen die een A.B.W.-uitkering genieten, inoidentele voorzieningen daar-
gelaten, nimmer als begunstigde E.E.G.-onderdaan kunnen worden beschouwd.
Staat de begunstigde status van de uitzendkraoht vast,. dan kan een vergunni~
tot verblijt worden verleend, met toepalling van het gestelde in de Vree~e-
lingenoiroulaire,blz. G-1-18 onderdaan.
De duur van de te verlenen vergunning bedraagt maximaal drie aaanden, gekop-

peld aan ds toegestane duur van de tew8rkstelling ingevolge de Voorsohritten

1979/1980 (aie bijlage).

Verlenging met telkermale aaxiDaal drie maanden is toegestaan als uit de bij

de aanmelding oTergelegde nieuve werkgeTersverklaring valt at te leiden dat

de E.E.G.-onderdaan de begunstigde status heett behouden.
Blijkt bij aanmelding dat de vreemdeling niet .eer beschikt over een redeli~~

aanbod Tan werk, dan is het he. toegestaan, aonder dat de verleende vergun-

ning behoett te worden Terlengd, gedurende drie aaanden opnieuw werk te

aoeken. Deze termijn eindigt Toortijdig indien een beroep wordt ged&&D op de
openbare kas.

Voordat een at'vijaendebesohikking op grOll4Tan ontbreken van de beg-.u:stigde
status door het Hootd Tan plaatselijke politis kan worden genomen, dient

dese tn alle geTallen een bijsOll4ere aanwijsing ter.ake aan het K1nilterie

Tan JU8titie te vragen.

1) de norabedrecen, die ieder halt jaar bijgesteld worden, kuDlisn \1j 4e

Ceaeenbl1jke 8001&1. Dienst word.. op,.-rraac4.
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Metbetrekkingtot Belg~n en Luxemburgers die Tia een uitleen- of uitzend-
bureau werkz&&m :lijn, geldt hetzelfde beleid als voor andere E.E.G.-onder-
danen, met dien verstande, dat indien zij zelfetandig beschikken OTer
middelen Tan bestaan, zij uit dien hoofde in aanmerking komen voor een Ter-
~~i~ tot Ter blijf.

r.werk8telli~ met arbeidsovereenkomst

Ten a&n:lien Tan Tree~delingen van Surinaamse nationaliteit die tewerkge-
.teld :lijn op balil T~~ een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht met
het uitzendbureau of bedrijf, dient hetzslfde beleid te wordsn geToerd al.
Toor werknemera in loondienst, Termeld in Deel G-9 van de Vreemdelingen-
circulaire.

Tewerkstelli~ zonder arbeidsovereenkomst

Sur1nLmere 4io werkzaam zijn Tia een uitleen- of uitzendbureau zonder dat
een e.rbeidaoyereenkomst naar burgerlijk recht met het betrokken bureau
of bedrijf i. gealoten, dienen op dezelfde vijze te worden behandeld al.
E.E.G.-onderdanen, die Tia een zodanig bureau of bedrijf werken.
Dit batekent dat de Tergunning tot Terblijf door het Hoofd yan plaatselijke
politie kan worden Terleend, in dit geval uiteraard mits oTeroenkomstig de
bepalingen Tan de hierboven vermelde ~et Arbeid Buitenlandae ~erknemer.
(die op 1 noye.,ber 1979 in werking ia getreden) door het Gewaetelijk Ar-
beidlbureau ten behoeTe Tan de Treemdeling een tewerkatellingTergunning ia
&1'gegeTen.
WerkgeTer in de zin van deze wet ls zowel bij uitleen- al. bij uitzend-
Terhoudingen de feite~ijke verkgeTer.
IngeTolge art. 18 yan voormelde wet zal een nog geldige arbeid.Tergunning
worden belchouvd ale een teverkate llingavergunning.
Ook hier geldt de regel, dat de werkzaamheden regelmatig moeton vorden
Terrieht en de inkometen daaruit Toldoende moeten zijn om in het eigen
onderhoud en dat Tan de gezinsleden te voorzien.
Voor deze apeeiale gevallen wordt de duur Tan zowel de teverkstelling.-
Tergunnin« all de T.rgunning tot Terblijf met toepalsing T&n art. 2 Tan de
OYereen1<omst inzake het verblijf en de Testiging Tan ~ederzijdee onder-
danen (trb. 1975, nr. 133) en met inachtneming Tan de Voor8ohriften
1979/1980 (bijlage), beperkt tot maxia&&l drie maanden, eTentueel met
8&%iaa.al drie III&&nden te Terlengen.

5. Beleid. Eo(; algemeen toelatingsbeleid, Tervoord in de Delen C en G Tan de Vreem-
~s delingencirculaire, il ook yan toepassing op de Treemdeling die naar
Tr.e=de- Wederland vil komen om werk te Tinden Tia uitleen- or u1tzendbedrijTen.
H~en

Behoudene Toor de onderdanen yan.en aantal landen, opgesomd op blz. G-4-'
Tan de Vreemde11ngeneirculaire, geldt de sis Tan het zich in bezit .tel-
len TaD de aachtig1ng tot Toorlopig verblijf onTerkort. In Nederland dient
de verkgeTer t. be.chikken OTer een ten behoeTe Tan ds Treemdeling(e) OTer-
eenko.lti4 de bepalingen Tan de hierboTen Termelde ~et Arbeid Buitenlandee
Verkne.ere afgegeT.n teverkltellingeTargunning.

Voor TTeemdelingen aan vis een Tergunning tot Terblijf ie Tarleend om
redenen gelegen buiten de arbeidsmarkt, bijToorbeeld in het kader Tan
4eZln8hereniging, vegene huvelijk met eèn Nederland.. of in geval Ten een
duuraame relatie, aal het verken via een uitleen- ofu1tzendbedrijf geen
inTloed hebben op de reedl Terleende verblijr8titel.
Vel dient de verkgeTer TaD dergelijke Tree8deliDgen in het b..it te .ijn
TaD een krachten8 Tooraelde Wet Arbeid Buitenland.. Werknemer. ten beboeTe
TU 4. betrokken -nee8deliDg a1'gelf8V.n hvvk8hllinc8Tergunninlf.
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Het ie vreemdelingen die een vergunning tot verblijf hebben ve~kre~n in

het kader Vän het studieboleid, niet to.gea~aan om naast de s~udie arbeid

in loondienst te varriobten, indien ~e beperking w&aronder de ver~J~~i~g

io verleend, hierin niet voorziet. Wijziging van de beperking om uitJeen-

of uitzendarbeid mogelijk te maken zal in het algemesn niet t~ge~t&&n

worden, omdat de .tudent nl. geacht wordt gedurende de gehele etudieduur

voldoende geldelijke Diddelen - anders dan uit arbeid - ter beechikkir~
te hebben.

f'
Houder. Vän een vergunning tot veotiging, vreemd~ingen die verblijf voor
onbepaalde duur genieten ex art. 10, lid 2, Vv (C-do~ent), en taegelaten

vluchtelingen kunnen arbeid via uitleen- of uitzendbedrijven a~vaarden

sonder dat dit konoekventiee voor hun verblijfstitel met zich mesbrengt.

Voor deze oategori.ln vreemdelingen boe ft de verkgever niet t. beschikken

over een ten beboeve VaD de vreemdeling verleende teverketsllingsvergun-

n1Dc kraohtens de hiervoor vermelde Vet Arbeid ~uitenlande. Werknemer..

De Staat.eearetarie van Juetitie,

namene de Staate.eeretarie,

Bet Boofd VaD de Direktie Vreemdelingenzaken,

Fraaij,

~



Ji~lage bij de circulaire TL'1 de Staatssecreta:-h Tan Justitie Tan 2 se1't

nr. 1J: 4óO5/Z-3411-1- ~62

UI:7C:::,!::.C ;r::r OP 1IZ'l' TER !lESC3IKKI:1G S'l'ELLEN V111 AR:!!EDSICRACHTEN

1980

VergunningsToorschrirten 1979 en 1990 / (Ned.Staatecourant 15 nOT.1978 nr.22,)

Y.ede 0' !Tond Tan het adTies Taft de Stichting Tan de Jrbeid vorden met

tagL'1g Tan 1 januari 1979 de Tolgende Toorschrirten Terbonden aan een Ter-

leende Tergunning als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, Tan de

~et 0' het ter be.chikktag .t.ll.n Tan arbeidskrachten.

r---- 1. De Te:-~~inghouder Toert in Nederland een ad~ini.tratie, velkevekeliJks

vor~t bijgehouden en welke per onderneming, aan velke arbeid.krachten ter

be.chikking vorden ge.teld, ten minste de naTolgende gegeven. bevat: naam,

Too~a:en, woonplaat., geboortedatum en tunctie Tan de ter beschikking

gestelje arbeidskracht; het per week toegekend. brutoloon (exclusier Ter-

goedingen)1 eventuele Tergoedingen gesplitet in reieurenTergoedingen. reis-

ko.tenvergoeding pension/TerblijrsTergoedingen en oTe:-ige Tergoedingen; het

aantal geverkte uren per veek; het aantal rei.uren per veek.

2. ne Ter~~inghou4er geert ~ de Minister Tan Sociale Zaken onmiddellijk

kenni. Tan:

a. Toorne:en tot viJziging Tan de rechtsTorm Tan de onderneming;
b. vijziging Tan het adres Tan de onderneming en vijziging Tan het adres

Tan het hoord Tan de onderneming;
c. Toornenen tot optreden Tan een ander hoord Tan de onderneming, met ta-

begrip Ten diens naam en adre.,
d. Testiging or sluiting Tan rilialen e%~~r neTenTestigingen Tan de onder-

..:"nellling, alsnede Tan het Toornemen tot oTername, dan vel Terkoop Tan de
onderne'=1ng c.q. tilialen e%~~t neTenTe.tigingen Tan de onderneming;

e. Toorne:en tot mutatie(.) ta leidinggeTende tuncties binnen de ondemeainc.

~:
,. ne Ter~inghouder kent aan de ter be.chikking ge.telde arbeid.krachten

~en hoogste dezeltde lonen en andere arbeid.Toorvaarden toe al. die, velk.

vorden toegekend aan verknemers, verkzaam in gelijke ot gelijkwaardige

tunctie. in dien.t Tan de onderneming, bij velke ae terbe.chikkingstelling

plaatntadt.

In~ien evenvel op de ondernen1Dg, bij velke de terbe.chikking.telline plaat.-

T1adt, een collectieTe regeling Tan to.pa.eine i. velke ten aanaien Tan het

gebruik &&ken Tan ter be.chikking ge.telde arbeia.kraohten regelen beTat,

dient de Tergunninghouder deze regelen toe te ,a..en.
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4. Eet is de ve~~~~ingho"je~ niet toegestaan periodie~e uitkeringen

wel~e a~~ we~~e=er. in dienst van de onjerne~ing, bij welke de teroe-

ec~ik~ing.telling plaatsvindt, éé~aal 's jaar. dan vel over een periode

vel~e meerdere betalingsperiodenomvat plegen te worden uitgekeerd, aan

de ter beschik~ing gestelde arbeidskrachten in de vorm van een opelag

op het nor~ale loon uit te keren.

5. Eet ie de vergunninghouder alleen toegeetaan aan de ter beschikking ge-

etelde arbeidskrachtenvergoedingen voor reisuren, reiskoeten, pension-

kosten, ko!!iegeld en andere nood'akelijk te achten koatenvergoedingen

toe te kennen, voor zover verknemers in dienst van de onderneming,bij

velke de terbeechikkingstellingplaatevindt, in eoortgelijke omstandig-

heden eveneens aanspraak daarop kunnen doen gelden.
/'"'\

6. De vergunninghouder leKt op generlei vijze aan de ter beschikking ge-

.telde arbeidecachten belemI:leringenin de veg om met een anäer een

a:beideverhoudingaan te gaan.

7. Eet ie de vergunninghouder niet toegestaan in ge~al van verkstaking bij

een onderne:ing arbeidskrachten ter beechikking ~e etsllen voor verk-

zaACheden, velke door deelnecers aan de verkstaking werden verricht.

8. Eet ie de vergur.ninghou~erniet toegestaan arbeidskrachtenbeneden de

1S jaar ter beschiaing te atellen.

9. Bet 1e de vergunninghouder niet toegestaan arbeidekrachtenter beschikking

te etellen voor verkzaa=heden vel~e buiten ~ederland vorden verricht.

10. Het ie de vergunninghouder niet toegeetaan arbeidscachten, die hem door

een ander ter beschikking zijn gesteld, ter bsschikking te etellen, o!

arbeidskrachten ter b6schikking te etellenaan degene die op zijn beurt

deze arbeidscachten ter beschikking etelt.

11. De vergunninghouder .endt op verzoek van de onderneming, bij velke de ter-

beschikkingstellingplaatsvindt, aan die onderneming vekelijke een a!8chrift

van de loonlijst betrekking hebbende op de aan die onderneming ter beschik-

k~g geetelde arbeidekrachten. /'"'\

12. De vergunninghouder etelt een arbeidskracht voor een tijdvak van ten hoogete

drie maanden aan een onderneming ter beechikking. Indien het om speciale

reienen noodzakelijk ie dat de terbeschikkingetellinglanger dan drie maan-

den duurt, meldt de vergunninghouder dit tijdig aan de Minister van Sociale

Zaken, door middel van inzending Van formulier 1872. De vergunninghouder

verkri~at hierdoor toestemming om de terbeschikkingetelling voor een tijd-

vak van ten hoogete nogeaale drie maanden voort te zetten, behoudene tueBen-

tijd.e intrekking Van de toeetemming.

Indien de terbeech1kkingetelling aldu. .e. maanden heeft geduurd, dient deze

,
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te vo::,den be:find igod. Alleen voor zover het 011 geg:-onde redenen, gele,;en

in de bijzondere sociale :posi~ie van de hr b..chik:Cing gestelde arbeids-

Jc:oacht, dan vel in buiteni(evone bedrijfeolletandigheden in de onderneming,

bij velke de hrbeechi:Ckingste1ling plaatsvindt, noodzakelijk 18 dat de

terbe.chikkingstelling l~ger dan ze. ..&nden duurt, kan de Minieter van

Soci..le Zaken 0' verzoek daartoe toeetemming verlenen. De toeetelllllling

vordt verzocht door middel van inzending van fornulier 1873.

Toor de toepa..ing van dit -voorechrift vorden twee opeenvolgende terbe-

..chikkingetellingen Van dezelfde arbeid.kracht aan dezelfde onderneming

cht 'in terbe.chikkingstelling te .ijn, t.nzij de duurvan het tussen

beide o,eenvolgende terbeschikkingstellingen liggend.. tijdvak 25~ of lIeer

van de duur van de eerste terbeschikkingetelling bedraagt.
, ,

13. Bet i. de vergunningho~der niet toegeeta&n arbeidskrachten ter beschikking

te .tellen voor werk.aaaheden in de ..ector bouwnijverheid. Onder deze

verkzaa=heden worden veretaan de verkzaamheden .oals deze zijn opgenocen

in de werk1:geereer-artfkelen van de collectieve arbeideovereenkometen

~o~vbedrijf, Schildere- en Afverkingebedrijf, Stukadoorebedrijf, Natuur-

.teenbedrijf, Dakdekkersbedrijf en Steen-, Boutgraniet- en Kuneteteenbedrijf.

r-

14a ~et i. de vergunningho~der niet toegestaan arbeidekrachten ter beechikking

te ..tellen voor verkzaa:oheden in de metaaleector in het volgende gebied I

Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maae.lui., Ka..eland, Boek van Holland,

Ca;elle a/d IJ.~el, Krimpen aid IJ..el, Krimpen a/d Lek, Lekkerkerk,

Bieuve=kerk a/d IJ..el, Moordrecht, Gouda, Haaetrecht, aboon, Poortugaal,

Spijkeni..., Hekelingen, Geervliet, Heenvliet, Sillonehaven, Zuidland,

Abbenbroek, Oudenhoorn, Vierpolder., Zwartevaal, Brielle, Ooetvoorne,

Rockanje, Bellevoet.luis, Nieuwenhoorn, Rozenburg,(gehele eiland),

Barend recht , Oud-Beijerland, Strijen.

ETer~in i.. het de vergunninghouder toegestaan arbeidskrachten te verven

en/of ter beechikking te gaan .tellen, die uit de opge.omde eector af-

ko:eUg zijn.

14b Bet i. de vergunninghouder niet toegestaan arbeidekrachten ter beechikking

te .tellen voor werkzaacheden in de lIetaalsector in het volgende gebied I

Dordrecht, Dubbeldam, Zvijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Heerjanedam,

Ri1der~erk, Slikkervee=, Bolne., Rijeoord, Papendrecht, Sliedrecht,

Rard1nr?eld-Gie..endam, Boven Bard1nrYeld, Gorinchem, Groot Amcer.,

Stree~~erk, Bieuw-Lekkerland, Xinderdijk, Albl..eeerdam.

ETe~in i. h.t de vergunninghouder toegeetaan arbeidekrachten te werven

en/of ter be.chikking te gaan ..tellen, die uit de opgeeomde ..ector afkom-
.tig 8ijn.

15. De vergunninghouder Ter.trekt aan de Mini.ter Tan Sooiale Zaken gegevene

over 8ijn verk.aamheden door invulling van een 8taat, velke he. wordt toe-

pzonden. De .taat dient v66r de 15e van elke aaand te vorden inpzonden.
4 -
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16. De vergunninghouder stelt de door hem ter beschikking te stellen aroeida- .

krachten in kennie van de voor hen van belang zijnde voorschriften, ver-

bonden aan de vergunning.
~---------------------------------------------------------------------------

Circulaire aan vergunninghoudera-

~ ;-----------------
.l.ande houdera van een vergunning voor het ter !leschikkingetellen van c~.i.:is-

krachten vordt voorts bij de verlening Tan de vergunning een toelichtende cir-

culaire toegezonden met de volgende inhoud.

15 november 1978/Br.132.423Directie J.rbeidsverhoudingen.l.ldeling!ijzondere

Vraagstukken van .l.rbeidsverhoudingen.

.l.lstoelichting op de voorechriften velke in 1979 en 1980 dienen om het ter

b88chikkingstellenTan arbeidskrachtenin juiste banen te leiden, d..l ik u

het volgende mee.

Toelichting op voorschrift nr. 1.

De noodzaak van een juiete naleving van dit voorsc~ift vordt ande~..l on-

derstreept. De Loontechnische Dienst.l8oetin atsat vord'engesteld zijn toe-

aichthoudenda taak op de naleving van.de ~et op 'het,ter beschikking stellen

van arbeidslerachtennaarbehorente verrichten.Het op de jui8tevijze en ;;:.

origineel voeren van een administratiebetreffende het ter beschikking stel:en

van arbeidslerachtenis daartoe voorwaarde. Oole dient aan de Loontechnische

Dienst bekend te aijn op veIleadr88 de adJa1nistratievordt gevoerd.

Toelichting op voor8chrift nr. 2.

De in dit voorschrift aangeduide vijzigingen, o.q. voomemene. tot vijziginr.

dienen tijdig te mijner kennis te vorden gebracht, opdat toehing aan de be-

langen, die de Vet op het ter beschikking stellen Tan arbeid sierachten beoogt

te beechermen, leanplaatevinden.

Toelichting op Toorechritt nr.4.

.ogmaals vordt er op gevezen dat het uitbetalen van aogeheten all-in lonen

niet is toegeetaan.

Toelichting op voorschritt nr. 6.

De noodzaalevan een juiate naleving van dit voorschrift ~11jtt onverminderd

bestaan. Ileherhaal de in voorgaande jaren ,edane l8edédelingdat de bele~8-

ringen, die dit voorschritt op het oog heett, ook kunne~ voortsprui.tenuit de

inhoud van de contractuele relatie tuseen vergunninghouder en onderneminr.

bij velke de terbeschikkingetellingplaatsvindt.

Toelichti~ op voorschrift nr. 12.

.l.llereerstwordt er de bijzondere aandaoht op gevestigd dat dit voorschrift

spreekt Tan het ter beechikking stellen van een arbeidsIeracht aan een onder-

ne.ing. Bet Toorechrilt epreekt niet Tan het ter beschikking stellen van een

ar"idskraoht Daar een ~epaalde tuaotie ot arbeideplaate in een onderneming.

'ö
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V~..r bij .en onderneming ter beechikking geltelde arbeidlkrlchten

wisselen Tan rune tie or arbeidsplaat8 in dis onderneming, wordt hun terbelchik-

kingltelling Toortgezet en begint derhalTe géén nieuve termijn Tan terbuchik-

kbgltelling te lopen.

Toortl vordt Ir de bijzondere aandacht op geTeltigd dat dit Toorlchrirt il

uitgebreid .It .en bepaling OTer d. nr.hte p.riode, velk. ao.t liggen tu.-

I.n tv.. terbllchikkingltelling.nTan d.zelrd. arbeidIkrachtaan dezelrd.

onderneming. Ond.r y.rviJzing naar het hieronder g.ror8uleerdeuitganglpunt

yan dit yoorlchri!t wijl ik er nochtanI aet nadruk op dat het niet de bedoe-

ling il dat Tersunninghouderl deze periode in acht ne.en met het Tooropge-

aette Toornlmen om t.rltond na afloop 'rYan dlz.lrd. arb.idlkracht aan dlzelrde

onderneainc vedero. ter belchikking t. Itell.n.

('-

Uitganglpunt Tan hIt yoorlchrirt bliJrt onTerminderd dat het all in .triJd

met het bllang Tan goede T.rhoudingen op de arbeid.markt moet worden be-

Ichouvd, dat niet-tijdelijke arbeid wordt Terricht door ter be.chikking ge-

Itelde arbeid.krachten. Bet onderhaTige Toorlchrirt h..rt daarom tot doel om

terb..chikking.t.llingTan arbeid8krachten,langer dan dril maand.n, b.perkt

t. houd.n .n all..n in lituatiel Tan uitzonderlijk karakt.r terbelchikking-

etelling Tan arbeidlkrachten,langer dan zeI maanden toe te laten.

Vat een Terlangde terbeechiltkingltelling, langer dan drie maanden, betrert

~et ik aandringen op de Jui.te Tlrmelding Tan d. .peciale, m.t de verkeliJke

.ituatie oTlrlenkomendereden waarom de betrerrende terbe.chikking.telling

langer aoet duren:

,.".

OYer de in de bedriJr.om.tandighedenTan een inlener liggende motieTen met

bItrekking tot een Terlangde terbe.chikking.telling,langer dan zee maanden,

alrk ik Tport. het Tolgende op.

Ziekteverzuim, tenzij T~ excellieTe omTang, zal in het algemlln geen moUer

kunDen opllTeren Toor Tlrlenging Tan dl ze.-maanden-termiJn.Ziekte Tan verk-

nlmerl i. bij .en ondlrneming Tan enige omTang Toorzienbaar, de onderneming

zal ~aar=ee rekening dilnen te houden bij de bepaling Tan de omTang Tan het

Ta.te pereoneel.b..tand.

V~antie Tan werknemer. i. in het algemeen Toorzienbaar en zal daarom in het

algeeeen geen aotier kunDen opleTeren Toor Terlenging Tan de zel-maanden-

termijn.

aeorganhaUe en/ot:nieuve act1Titeiten in de onderneming zullen in uitzon-

derliJke o..tandighed.n een motietToor"TerlengingTaDde ze.-maanden-termiJn

kunDen opleTeren. !iJdigl planning en Toorbereiding yan een reorgani.atie ot

Yan Diluve actiTiteiten 4ienen erYoor te zorgen dat de Teranderingen in de

werkzaamheden zOTeel aogeliJk worden opgeTangen door oorre.pondereade wiJ~

zig1ngeD in het Ya.te per.oneel.be.tand. Project-arbeid .al een motiet: kWaDen

zijn Yoor yerlenging Tan 4e ae.-aaanden-teraijn. .Yenvel .al bij het indienen

6



6

va:. het :!.e.be~:::"ef!"r.de ver::oek duidelijk.':eid :Doeten be.taan over de ve::-\lachte

a!~ocrda~~~ van het projec~. Tevenp ::al daarbij worden bezien in wel~e ~ate

de in~ener gepoogd heeft voor het project per.oneel in-tijdelijke-dier..t te

ne:en.

Vacat~es en vergelijkbare oc.~andigheden zullen slechts dan een motief op-

leve:::"en voor verlenging van de zee-:Daanden-termijn, indien op korte tercij.. de

indiensttreding van een vaste arbeid.kracht verwacht kan worden. Indien de

in!ener deze vervachting niet beeft, :Daar wel over de ter beschikking gestelde

ebeid.kracht zou villen blijven beschikken, dient te vorden gekozen voor het

a&::bie1en van een-tijdelijk-dienstverband.

Een bij een onderneming van kracht zijnde pereoneelsetop, of vergelijkbare

mast:::"e;el, zal in bet alge:een geen motief kunnen opleveren voor verlenging

van de zes-caanden-termijn. Bier zou echade vorden toegebracht aan het belang

van goe:!.e verhoudingen op de arbeidscarkt, indien op grond van een dergelijke

llaa.tre~el geen personeel in vaete dienst wordt gsnoQen, maar het betreffende

(niet-tijdelijk~werk vel vordt verricht door ter beecbikking gestelde arbeids-
krachten.

In :Dogelijke andere situaties, vaar in een buitengevone bedrijfsomstandigheid

bij de inlener wordt aangevoerd, geldt evenzeer dat alleen dan toestemming

to~ een tsrbeachikJ<ilIgstellir:g langer dan zes maanden zal vorden verleend,

i:,Uen bet oe een eitw;;.tie V<UIverkelijk uitzonderlijk karakter gaat en van de

1:~er:e:::" in redel1jOcheid niet kan vorden verlangd dat hij overgaat tot het

aanbieden van een-tijdelijk-dienetverband.

~at de Qotieven voor langere uitzending betreft, die aan de kant VL~ een ter

beschikking geltelde arbeidsLracht liggen, merk ik het volgende op.

. ~ll een dergelijk motief kán gelden de leertijd en/or de eociale po.itie van

de bet:::"okkenarbeidskracht. De leeftijd van een arbeidskracht kanbijvoorbeeld

in verbL~d cet de stand van de arbeids~kt aanleiding geven tot voortzetting

V&l1zijn verkzaacheden-via de figuur van het ter beschikking stellen van

a:::-beidskrachtsn-bij een inlener.

!!et::el!'de geldt indien de aociale poaitie van een arbeidskracht om andere

re:!.er.en(bijvoorbeeld:gehandicapt zijn)ala motief vordt aangevoerd voor voort-

zetting van de verkzaa=heden via de figuur van het ter beaohikking atellen van

arbeidskrachten.

In beide gevallen zal het uitgangepunt echter blijven dat alle betrokkenen er

naar atreven de terbaachikkingstelling zo apoedig mogelijk ta laten overgaan in

een rechtatreeka-al dan niet tijdelijk-dienatverhand. Dit uitgangspunt brengt

derhalve me. dat aen te yerlenen toeatemming voor terbeechikkingatelling langer

dan zea II&&Dden niet in tijd onbepaald zal zijn en dat .een verdere toe.tecming

8al kunnen vorden gegeven, indien geen 8icht op ..n dienatverhand al. bedoeld
onetaat.

7
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Meer in het algemeen merk ik ten alUlzien van het motief "eocide poei~ie v~n

de ter beschikking gestelde arbeidsk=acht" nog het volgende op. De om3t~dig-

heid dat een inlener, :aonder dat daa voor gegronds rede"en aa.n..ezig zijn, niet

het voornemen heeft om een rechtstreeks dienstverband al dan niet van tijjelij~e

aard, aan te bieden aan een dergelijke arbeids~acht, brengt niet met zic~

mee dat in die situatie op grond van dat motief wel toestemming tot lengere

tewerkstelling door middel van de figuur van de terbeschikkingstelling gegeT~n

.al ~orden. Zo kan bijvoorbeeld het gedurende langere tijd(willen)verken op

part-time basis door gehuwde Trouwen ot Trouwen met gezinsverantwoordelijkheid

niet zonder meer een motiet zijn voor dispenserin& van de :aea-~den-te:,:\ijn,

voor .over hier al voor hat middel van het ,ter beachikking stellen van a:-beids-

krachten is gekoun. Ook part-taa arbaid dient in beginsel plaa.h te vinde:1

op basia van een rechtatre.ks. arbeidsrelatie tuss.n d. arbeidskracht en de

(materill.) werkgever. .

D. melding van een terbeachikkingstelling langer dan drie maanden dient ti'~i~

plaats te vinden, door aiddel van formulier 1872. Het zelfde geldt ten aa.r.:ien

van het indien.n van .en verzoek tot overschrijding van de termijn van zea

..enden, door aiddel,van formulier 1873. Op de beide to~lieren dient de

aanvangsdatum van de betrettende terbeschikkingstelling correct te worden

vermeld. De tormulieren bliJvsn op 4e gebruikelijke vij:e verkrijgbaar bij de

Staatsuitgeverij te 'a-Cravenhage.

Toelichting o~ de voorechritten nrs. 13 en 1..

Deze voorschriften blijven, ..de op adviea VaD d. atiohting van de Arbeid,
ook n~ 1 Januari 1979 van kracht.

Toelichtin'f 0:1 voorschrift nr. 16.

Ik vestig de aandaoht op h.t belang van dit voorschrift dat tot doel heeft 0:\

arbeidskrachten, die ter beschikking gesteld gaan word.n, doeltreffend t. in-

torlll8ren oVer hun poaitie ala gevolg van d. voorachritten die het t.r beachik-

king stellen van arbeidakrachten reguleran. Hier moet Dat n&Qe vorde:1 gedacht

aan voorschritt nr. 12 in:aake de tijdelijkheid van het ter besc~1kkL~ stellen

van arbeidskraohten.

,llire:lleen.

In het algemeen vija ik er nog op dat ala gevolg van een geconstateerd niet in

acht te ne..n van d. vooraohritten de verleende vergunning kan worden in..trok-
ken.

D..e oiroulaire t~eadt in 4e plaata van d. oirculair. nr. 125.560 van 10 nove:-
bar 197'.

D. Minister van Sociale Zaken,
.aaena de Miniater,
D. DUeotaur TOor J.rNld8varhoudingen.
v.C. Mr. "'.:8. 1I&T_.


