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Onderwerp: Ontwerp-landsverordening houdende regels inzake het ter beschikkingstellen van 

arbeidskrachten (Landsverordening terbeschikkingstelling arbeidskrachten) 
 

             
 Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp- 
landsverordening houdende regels inzake het ter beschikking stellen van arbeidskrachten 
(Landsverordening terbeschikkingstelling arbeidskrachten), moge de Raad Uwe Excellentie het 
volgende berichten. 
 
1. Het onderhavige ontwerp heeft volgens de considerans ten doel het stellen van regels 
met betrekking tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten teneinde de goede 
verhoudingen op de arbeidsmarkt te waarborgen. Wat onder goede verhoudingen op de 
arbeidsmarkt moet worden verstaan, wordt noch in het ontwerp noch in de memorie van 
toelichting inzichtelijk gemaakt. Wel valt uit de toelichting te destilleren dat wordt beoogd om 
langdurige terbeschikkingstelling van uitzendkrachten aan een inlener tegen te gaan waarvan een 
beschermende werking voor uitzendkrachten wordt verwacht. Verondersteld wordt dat de 
inlener vanwege de beperking van de inleentermijn zal worden geprikkeld tot aanbieding van een 
arbeidsovereenkomst aan de uitzendkracht.1 De voorgestelde artikelen 5, 8, 9, 10 en 11 zien 
volgens de Raad op deze doelstelling. De Raad adviseert derhalve de considerans met deze 
doelstelling uit te breiden. 
Het ontwerp introduceert voorts een vergunningsplicht voor uitzendbureaus. De Raad 
constateert dat niet wordt onderbouwd in hoeverre deze vergunningsplicht bijdraagt tot goede 
verhoudingen op de arbeidsmarkt. Teneinde een coherente probleemdefinitie te bewerkstelligen 
beveelt de Raad aan om hiertoe een beschouwing in de memorie van toelichting op te nemen. 
 
2.  De Raad stelt vast dat in het ontwerp toezichtsbepalingen ontbreken. Daarnevens is met 
uitzondering van de intrekking van een vergunning niet voorzien in bestuurlijke 
handhavingsbepalingen hetgeen gezien de aard van de voorgestelde bepalingen voor de hand 
zou liggen. De Raad acht het noodzakelijk dat hierin wordt voorzien.  
 
3. Naar aanleiding van de definitie van het ‘ter beschikking stellen van arbeidskrachten’ en 
van ‘uitzendbureau’ in voorgesteld artikel 1, vraagt de Raad zich af of hiermede voldoende 
duidelijke onderscheidingen kunnen worden aangebracht in de wijzen waarop hier te Lande 
arbeidskrachten ter beschikking worden gesteld. In dit kader zij bijvoorbeeld gewezen op 
beveiligingsbedrijven die veelal op oproepbasis arbeidskrachten ter beschikking stellen aan 
derden. Een nadere beschouwing terzake in de memorie van toelichting acht de Raad wenselijk. 
 

                                                 
1 MvT, p. 8. 
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4. De Raad constateert ten aanzien van voorgesteld artikel 2 dat enig criterium waaraan een 
uitzendbureau dient te voldoen ter verkrijging van een vergunning ontbreekt. De Raad is van 
oordeel dat de basisnorm waaraan een vergunningaanvraag zal worden getoetst geregeld dient te 
worden in het ontwerp en zich niet leent voor (sub)delegatie. De Raad acht het met het oog op 
de rechtszekerheid en de zorgvuldigheid van de behandeling van de vergunningaanvraag 
noodzakelijk dat hierin wordt voorzien. 
 
5. In het licht van het gestelde in onderdeel 2 van dit advies wijst de Raad er op dat er op 
de in voorgesteld artikel 2 opgenomen verbodsbepaling geen bestuurlijke of strafrechtelijke 
sanctie is gesteld. Voorgesteld artikel 2 is niet opgenomen in de opsomming van strafbare 
gedragingen in artikel 13 van het ontwerp. Hierin dient derhalve te worden voorzien.  
 
6. De Raad vraagt zich af op welke arbeidskrachten wordt gedoeld in de zinsnede 
‘betrokken arbeidskrachten’ zoals voorgesteld in artikel 4, tweede lid. Deze aanduiding zou 
betrekking kunnen hebben op de uitzendkrachten, de bij de inlener in dienst zijnde werknemers 
of beide. De Raad adviseert met het oog op een duidelijke formulering van het toetsingskader in 
het geval van een weigering van een vergunning hieromtrent duidelijkheid te verschaffen. 
 
7. Ten aanzien van voorgesteld artikel 5, eerste lid, wijst de Raad op de onwenselijke 
situatie dat er geen sanctie is gesteld op overschrijding van de termijn van 12 maanden waarin 
een uitzendkracht maximaal aan een onderneming ter beschikking kan worden gesteld. Vanuit 
doelmatigheidsoogpunt dient hierin naar het oordeel van de Raad te worden voorzien. 
Voorts wordt in artikel 5, eerste lid, voorgeschreven dat terbeschikkingstelling van een 
arbeidskracht per formatieplaats ten hoogste twaalf maanden mag duren. In voorgesteld artikel 
5, tweede lid, wordt voor wat betreft opeenvolgende terbeschikkingstellingen niet het vereiste 
gesteld dat dit per formatieplaats dient te geschieden. Dit heeft tot gevolg dat een 
opeenvolgende terbeschikkingstelling van dezelfde arbeidskracht binnen dezelfde onderneming 
op een andere formatieplaats slechts mogelijk is voor een kortere termijn dan twaalf maanden. 
De Raad vraagt zich af of deze omstandigheid is beoogd en acht het wenselijk dat in de 
toelichting op de redenen hiervoor wordt ingegaan. In dit verband rijst tevens ten principale de 
vraag of het de bedoeling is dat de mogelijkheid zou moeten worden geschapen om af te wijken 
van de voorschriften zoals neergelegd in voorgesteld artikel 5, eerste en tweede lid, indien de 
uitzendkracht zelve de wens te kennen geeft slechts op uitzendbasis werkzaam te willen zijn. 
Met betrekking tot voorgesteld artikel 5, vierde lid, merkt de Raad op dat niet is geregeld wie 
verantwoordelijk is voor de opgave van de lengte van de periode waarin een uitzendkracht ter 
beschikking is gesteld aan de inlener. In dit verband wijst de Raad op de noodzaak dat het 
nieuwe uitzendbureau kennis dient te dragen van de omvang van deze periode teneinde aan zijn 
verplichting voortvloeiend uit voorgesteld artikel 5, eerste lid, te kunnen voldoen. 
 
8. De Raad acht de delegatiebepaling zoals opgenomen in artikel 6 van het ontwerp 
onvoldoende begrensd en acht het noodzakelijk dat de te regelen onderwerpen in dat artikel 
worden opgenomen. 
 
9. De Raad ziet geen toegevoegde waarde van de voorgestelde verdeling van het ontwerp in 
paragrafen. De doublure van de paragraafnummering met de artikelnummering komt de 
toegankelijkheid en inzichtelijkheid van het ontwerp niet ten goede. Voorts wordt uit 
wetstechnisch oogpunt geadviseerd om de bepalingen die betrekking hebben op de verlening, 
weigering en intrekking van een vergunning in één paragraaf te groeperen. De overige 
bepalingen die betrekking hebben op de bescherming van de uitzendkracht zouden vervolgens 
ook in één paragraaf kunnen worden opgenomen. 
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10. Een voorstel voor een redactionele verbetering is in de marge van het ontwerp 
aangegeven.  
  

De Raad kan zich voor het overige met de doelstelling en de inhoud van het ontwerp 
verenigen en geeft u in overweging het aan de Staten te bieden, nadat met het vorenstaande 
rekening zal zijn gehouden. 
 
 
De Adjunct-secretaris,     De Voorzitter, 
 
 
 
________________     ____________ 
mr. A. Braamskamp     mr. A.J. Swaen 
 
 


