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Registratieplicht voor bedrijven die personeel ter beschikking stellen 
 
 
Per 1 juli 2012 is de Wet registratieplicht uitzendbureaus in werking getreden 
 
De wet, die bestrijding van malafide uitzendbureaus mogelijk moet maken, bepaalt dat 
uitzendbureaus als zodanig in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel 
geregistreerd moeten staan. Niet alleen de uitzendbureaus zijn hieraan gebonden. 
 
Ook u als werkgever moet zich als zodanig registreren wanneer u uw werknemers tegen 
vergoeding ter beschikking stelt aan een derde. 
 
Wanneer registreren 
 
Voor de vraag of een onderneming zich als ‘uitzendonderneming’ moet registreren, is het 
belangrijk of deze onderneming daadwerkelijk uitzendkrachten ter beschikking stelt. De wet 
definieert dit als volgt: ‘Het tegen vergoeding ter beschikking stellen van arbeidskrachten 
aan een ander voor het onder diens toezicht en leiding, anders dan krachtens een met deze 
gesloten arbeidsovereenkomst, verrichten van arbeid’. 
 
Er is geen sprake van terbeschikkingstelling wanneer sprake is van: 
 

• een overeenkomst tot opdracht 
• bij wijze van hulpbetoon zonder winstoogmerk (collegiale inlening) 
• terbeschikkingstelling binnen concernverband 

 
 
Hoge boetes 
 
De Arbeidsinspectie richt zich bij werkplekcontroles met name op de inlener bij wie feitelijk 
ook de arbeid wordt verricht. Werkt u met een niet geregistreerd uitzendbureau, dan krijgt 
niet alleen het uitzendbureau een boete opgelegd. Ook de inlener krijgt een boete, tenzij u 
kunt aantonen dat de uitzendonderneming was geregistreerd op het moment waarop u de 
overeenkomst sloot. Per individueel geval bedraagt de boete minimaal 12.000 euro met een 
maximum van 76.000 euro. Wordt er binnen 5 jaar na een overtreding wederom een 
overtreding geconstateerd, dan wordt de boete voor zowel u als voor de uitlener met 100 
procent verhoogd. Gaat de inlener of de uitlener binnen 5 jaar voor een derde keer in de 
fout, dan wordt de boete verhoogd met 200 procent. 
 
Wat kunt u doen ter voorkoming van boetes? 
 
Voordat u zaken gaat doen met een uitzendbureau dient u zelf een uittreksel Kamer van 
Koophandel van het desbetreffende uitzendbureau op te vragen en te controleren of de 
activiteit “het ter beschikking stellen van arbeidskrachten” op het uittreksel staat. Bewaar dit 
uittreksel. 
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Als de activiteit “het ter beschikking stellen van arbeidskrachten” niet op het uittreksel staat, 
doet u dan géén zaken met dat bureau. 
 
 
Wat is collegiale inlening? 
 
Een voorbeeld: het garagebedrijf dat aan een collega (bijvoorbeeld ter tijdelijke vervanging 
van een werknemer van die cliënt tijdens ziekte) een werknemer uitleent om bij die collega 
werkzaam te zijn onder leiding en toezicht van die collega, zal zich met de (neven-)activiteit 
“het ter beschikking stellen van arbeidskrachten” in het handelsregister moeten laten 
inschrijven, tenzij het uitlenen van de werknemer gebeurt bij wijze van hulpbetoon zonder 
winstoogmerk. 
 
Zonder winstoogmerk houdt in dat de uitlener u alleen de loonkosten door factureert met 
een kleine opslag voor administratiekosten. 
 
 
Tenslotte 
 
Wie zich met de (neven-)activiteit “het ter beschikking stellen van arbeidskrachten” in het 
handelsregister laat inschrijven, dient er rekening mee te houden dat de Stichting Naleving 
CAO voor Uitzendkrachten kan komen controleren of de werkgever de CAO voor de 
Uitzendkrachten heeft toegepast, dat de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten 
(StiPP) kan komen controleren of terecht geen premies aan dat bedrijfspensioenfonds zijn 
afgedragen en dat de belastingdienst kan komen controleren of terecht voor de heffing van 
premies voor de sectorfondsen geen indeling in de sector uitzendkrachten heeft 
plaatsgevonden. Alvorens zich in het handelsregister te doen inschrijven met de (neven-
)activiteit “het ter beschikking stellen van arbeidskrachten”, doet de werkgever er daarom 
goed aan om de gevolgen van het uitoefenen van deze (neven-)activiteit voor de genoemde 
regelingen te onderzoeken. 
 


