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Vrijwaring 
voor inlenersaansprakelijkheid vanaf 1 juli 2012 
bij uitzendondernemingen met het SNA-keurmerk

Het ministerie van Financiën, vertegenwoordigers van de uitzendbranche, SNA en diverse 
andere partijen zoals VNO-NCW hebben overeenstemming bereikt over de voorwaarden waar-
onder inleners van uitzendkrachten gevrijwaard worden van hun inlenersaansprakelijkheid.

Deze maatregel wordt vanaf 1 juli aanstaande ingevoerd en stelt de markt nog beter in staat 
om zeker en betrouwbaar zaken met elkaar te kunnen doen. Hiermee wordt het belang van het 
SNA-keurmerk nogmaals onderstreept. 

Met de vrijwaring kan een inlener van uitzendkrachten niet meer aansprakelijk worden gesteld 
voor betaling van achterstallige loonheffingen en omzetbelasting, indien aan de volgende voor-
waarden wordt voldaan:

de uitzendonderneming moet in het bezit zijn van het SNA-keurmerk;• 
de inlener dient 25% van de factuur (inclusief BTW) op de G-rekening van de uitzendon- • 

 derneming te storten1) . Bij verlegging van de omzetbelasting is dit 20%;
de administratie van de inlener is zodanig ingericht dat daaruit de gegevens met betrek- • 

 king tot de overeenkomst, de omvang van de aansprakelijkheid (manurenadministratie)  
 en de betalingen direct kunnen worden teruggevonden;

de inlener moet de identiteit van de ingeleende werknemer kunnen aantonen en, • 
 indien van toepassing, kunnen aantonen dat de werknemer over een geldige verblijfs- of  
 tewerkstellingvergunning beschikt.

1)  Voor uitzendondernemingen die beursgenoteerd zijn in een OESO-land kan een alternatieve regeling 
gelden voor het storten op de G-rekening.

De regeling gaat in per 1 juli 2012. Vóór 1 juli 2012 geldt dat uitzendondernemingen vrijwaring 
kunnen krijgen tot het bedrag van de stortingen op de G-rekening. Als de periode van inlening 
zowel onder de oude als de nieuwe regeling valt, geldt de volgende overgangsregeling.  
Stortingen op de G-rekening die na 1 juli worden gedaan en die zien op inlening vóór 1 juli 2012 
(en dus gerelateerd moeten worden aan termijnen verschuldigde loonheffingen en/of omzetbe-
lasting vóór 1 juli 2012) volgen de oude regeling (vrijwaring tot het bedrag van de storting). Voor 
de stortingen gedaan na 1 juli 2012 die betrekking hebben op inlening vanaf 1 juli 2012 geldt het 
nieuwe regime.

De exacte voorwaarden waaronder vrijwaring (disculpatie) wordt verleend, zijn opgenomen in 
een wijziging van de Leidraad Invordering 2008. Deze wijziging wordt nog gepubliceerd op  
www.rijksoverheid.nl.


