
 
 

 
 

  
Principeakkoord CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 

 
 
Partijen betrokken bij de ABU-CAO voor Uitzendkrachten, te weten Algemene Bond 
Uitzendondernemingen ter ene zijde en FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en LBV ter 
andere zijde (hierna: partijen) zijn op 12 juli 2012 een principeakkoord CAO voor Uitzendkrachten 
2012 - 2017 overeengekomen. Onderstaande set van afspraken heeft zowel betrekking op de huidige 
tweejarige als op de vijfjarige bepalingen uit de CAO voor Uitzendkrachten. 
 
Overwegende dat: 
1. CAO-partijen erkennen dat uitzendondernemingen een belangrijke rol hebben bij de toegang en 

transitie op de arbeidsmarkt. Om het plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of 
van mensen met onvoldoende kwalificaties blijvend mogelijk te maken, zijn partijen zijn partijen 
overeengekomen het ABU-loongebouw te handhaven. Deze kan slechts onder strikte 
voorwaarden worden toegepast. 

 
2. CAO-partijen eveneens de afspraak maken dat het wenselijk is dat uitzendkrachten vanaf dag 

één de inlenersbeloning op grond van de overeengekomen definitie in de CAO voor 
Uitzendkrachten 2009 – 2014, ontvangen, met inachtneming van het in dit akkoord gestelde. 

 
3. CAO-partijen van mening zijn dat voor uitzendkrachten met een contract voor onbepaalde tijd het 

uitzendbureau zelf de arbeidsvoorwaarden moet bepalen, gebaseerd op een eigen 
beloningsregeling. 

 
4. CAO-partijen investeren in de werkzekerheid en de doorstroom van de groep langdurige 

uitzendkrachten alsmede een code duurzame flex wensen te ontwikkelen die bijdraagt aan een 
gezonde marktontwikkeling waarbij prijs en kwaliteit in een duurzame verhouding staan tot elkaar. 

 
5. CAO-partijen vaststellen dat uitzenden de best gereguleerde vorm van externe flex is. De 

arbeidsvoorwaarden worden vastgelegd in de ABU-CAO voor Uitzendkrachten, er is een verplicht 
gestelde pensioenregeling van toepassing en de sector doet veel aan scholing, het bevorderen 
van goede arbeidsomstandigheden en zelfregulering. Daarbij hebben partijen private, paritaire 
handhaving georganiseerd. 
 

6. CAO-partijen vaststellen dat binnen afzienbare termijn veranderingen verwacht kunnen worden in 
de wet- en regelgeving inzake uitzenden en ander ‘flexibel’ arbeidsrecht. In die context streven 
partijen naar langjarige zekerheid in de regelgeving in deze CAO en zullen zich dan gezamenlijk 
tot de politiek wenden om hun CAO-afspraken te borgen. 

 
7. CAO-partijen de uitgangspunten uit de uitzendrichtlijn (2008-104 EC) onderschrijven en 

herbevestigen wat zij in de Stichting van de Arbeid zijn overeengekomen ten aanzien van 
beperkingen van uitzendbepalingen in inleen-CAO’s (Analyse van de STAR ten behoeve van de 
heroverweging met betrekking tot beperkingen en verbodsbepalingen op de inzet van 
uitzendarbeid in cao’s, februari 2012) en dat zij ernaar streven ongeoorloofde restricties in CAO’s 
van sectoren of bedrijven zoveel mogelijk te doen beperken.  

 
8. CAO-partijen er naar streven de afspraken in CAO’s van sectoren of bedrijven met betrekking tot 

de beloning die afwijken van hetgeen hieromtrent in onderhavig principeakkoord is vastgelegd te 
doen verdwijnen. 

 
  



 
Komen partijen overeen 
 
1. Beloning 
Partijen zijn een nieuw beloningsregime voor uitzendkrachten overeengekomen dat met ingang van 
week 1 van 2015 in werking treedt. Het nieuwe beloningsregime wordt aan de hand van de 
navolgende kaders verder uitgewerkt: 
 
Loon inlener vanaf dag één 
Met ingang van week 1 van 2015 zal het systeem van inlenersbeloning vanaf de eerste dag van 
uitzending in de CAO worden doorgevoerd. Voor de samenstelling van de inlenersbeloning geldt de 
definitie van artikel 19 lid 5b CAO voor Uitzendkrachten 2009 - 2014. 
 
Eigen loongebouw voor specifieke groepen 
Voor een aantal specifieke groepen wordt het ABU-loongebouw, bestaande uit een instroom- en 
normtabel conform het overeengekomen artikel 22 van de ABU CAO 2009 - 2014, gehandhaafd. Dit 
loongebouw bestaat uit functiegroepen 1 tot en met 9.  
 
De specifieke groepen waarvoor het ABU-loongebouw kan worden toegepast zijn: 
• uitzendkrachten die behoren tot de doelgroep waarvoor de uitzendonderneming een opstap 

functie heeft; 
• uitzendkrachten die behoren tot de doelgroep waarvoor de uitzendonderneming een 

transitiefunctie heeft; 
• uitzendkrachten werkzaam in een functie waarvoor geen vergelijkbare werknemer én geen 

gelijkwaardige functie in de toepasselijke cao van de opdrachtgever is vastgelegd danwel op 
basis van de bij de inlener geldende functie-indelingssystematiek vast te stellen is; 

 
Opstapfunctie 
1. Uitzendkrachten kunnen maximaal 52 gewerkte weken worden ingedeeld in het ABU 

loongebouw. Hiervoor komen in aanmerking: 
• Langdurig werklozen (overeenkomstig de door of vanwege de overheid vastgestelde 

regelingen; op dit moment meestal langer dan één jaar). 
• Re-integratiedoelgroepen (overeenkomstig de door of vanwege de overheid vastgestelde 

regelingen), waaronder personen die recht hebben op een uitkering op grond van één of 
meerdere van de volgende wetten: WIA, WAO, Wajong, WWB; 

• Schoolverlaters, dat wil zeggen personen die na afronding van de opleiding minimaal 3 
maanden op zoek zijn naar werk alsmede vroegtijdig schoolverlaters; 

• Uitzendkrachten zonder startkwalificatie (conform artikel 43 lid 11 van de CAO); 
• Herintreders, dat wil zeggen personen die tenminste 3 jaar niet actief zijn geweest op de 

arbeidsmarkt en op zoek zijn naar werk; 
• Vakantiewerkers (conform artikel 39 van de CAO); 
• Voorts is de instroomtabel van toepassing in bijzondere gevallen die nader zijn omschreven 

in artikel 7 van Bijlage II van de CAO. 
2. Voor bovengenoemde groepen uitzendkrachten geldt dat in specifieke gevallen de periode ex lid 

1 verlengd kan worden met maximaal 52 gewerkte weken. Het betreft uitzendkrachten die een 
kwalificerende opleiding volgen en deze nog niet hebben afgerond. Een kwalificerende opleiding 
is minimaal een opleiding op MBO niveau 2; 

3. Eveneens kan deze regeling toegepast worden indien een uitzendkracht een opleiding op 
beroepskwalificerend assistent (BKA) niveau 1 volgt. Voorwaarden daarbij is dat deze BKA 
opleiding kwalitatief aan een aantal normen voldoet. Cao partijen zullen STOOF verzoeken deze 
normen te ontwikkelen en op basis van deze normen een lijst van opleidingen te onderhouden. 

4. Indien ten aanzien van de uitzendkracht sprake is van verlengd gebruik van het ABU loongebouw 
ingevolge lid 2 van deze bepaling dan ontvangt de uitzendkracht na 52 gewerkte weken een 
periodiek;  

5. Na 52 gewerkte weken, of bij een verlengd gebruik van het ABU-loongebouw na maximaal 104 
gewerkte weken, wordt de volledige inlenersbeloning toegepast. 

6. De schaal van het loongebouw waarin de uitzendkracht wordt ingedeeld wordt opgenomen in de 
arbeidsovereenkomst. 

7. Vanaf het moment van het afronden van de desbetreffende kwalificerende opleiding geldt loon 
inlener. 



 
Transitiefunctie 
ABU en vakorganisaties kennen een grote rol toe aan de uitzendbranche bij het van werk naar werk 
bemiddelen van (met ontslag bedreigde) werknemers en wensen deze rol in de nieuwe CAO voor 
Uitzendkrachten te faciliteren. Uitgangspunt voor beide partijen is dat betreffende een nader te 
definiëren beperkte groep uitzendkrachten maximaal 52 gewerkte weken ingedeeld kunnen worden in 
het ABU-loongebouw. Partijen zullen nader overleg plegen over de invulling van deze afspraak die als 
onderdeel van het nieuwe beloningsregime in week 1 van 2015 wordt ingevuld. 
 
Instroomtabel 
Met ingang van 31 december 2012 zal de definitie van herintreder en schoolverlater in het huidige 
artikel 22 lid 2 met betrekking tot de indeling in de instroomtabel worden aangepast, conform 
bovenstaande definitie in de opstapfunctie. Eveneens wordt artikel 22 lid 2 in die zin aangepast, dat 
vakkrachten (ongeacht land van herkomst), werkzaam in een vakkrachtfunctie niet ingedeeld kunnen 
worden in de instroomtabel.  
 
Beloningsregeling contract voor onbepaalde tijd 
Partijen ontwikkelen een eigen ABU-beloningsregeling voor uitzendkrachten met een contract voor 
onbepaalde tijd. 
 
Overig 
Partijen bezien of de systematiek van de jaarlijkse verhoging ex art. 23 per 1 juli van enig jaar na week 
1 van 2015 van toepassing blijft op het nieuwe loongebouw. Partijen wensen deze systematiek (zgn. 
cao-mandje) in ieder geval te handhaven ten aanzien van de huidige instroom- en normtabel in de 
periode tot week 1 van 2015. 
 
2. Uitzenden de betere flexibiliteit 
ABU en vakorganisaties constateren dat de externe flexibiliteit sinds 1999 veelvormig is geworden. 
Partijen stellen eveneens vast dat de positie van uitzenden ten opzichte van andere minder 
gereguleerde vormen van externe flexibiliteit sindsdien sterk is teruggelopen. Met de totstandkoming 
van de afspraken in de nieuwe 5-jarige CAO voor Uitzendkrachten beogen partijen nadrukkelijk om de 
positie van uitzenden, en de positie van ABU-aangesloten uitzendondernemingen in het bijzonder 
alsmede die van de uitzendkracht te versterken ten opzichte van andere vormen van externe flex.  
 
Partijen wensen de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten nadrukkelijk in te passen in een gezamenlijk 
streven om uitzenden als goed gereguleerde vorm van externe flexibiliteit te positioneren en minder 
gereguleerde en malafide vormen van externe flexibiliteit aan te pakken. ABU en vakorganisaties 
onderschrijven deze benadering die gestalte dient te krijgen in wetgeving, in inleen-cao’s en het 
realiseren van een level-playing field met betrekking tot andere cao’s in de uitzendbranche. 
 
In dat licht spreken partijen eveneens af dat vakorganisaties na ommekomst van loon inlener per week 
1 van 2015 streven naar het terugdringen van beloningsbepalingen in inleen-cao’s. Vakorganisaties 
zorgen eveneens, in navolging van het advies van de Stichting van de Arbeid (Analyse van de STAR 
ten behoeve van de heroverweging met betrekking tot beperkingen en verbodsbepalingen op de inzet 
van uitzendarbeid in cao’s, februari 2012) voor een adequate heroverweging1 van ongerechtvaardigde 
beperkingen in inleen-cao’s. De inventarisatie van de STAR omtrent uitzendbepalingen in inleen-cao’s 
dient in dat kader als 0-meting. 
 
Partijen spreken af te komen tot een periodieke monitoring van de voortgang in de afspraken vermeld 
in de twee voorgaande alinea’s. Hierover zullen nadere afspraken worden gemaakt. Uiterlijk 1 juli 
2014 zal er een evaluatie plaatsvinden van de acties en de resultaten.  
 
  

                                                           
1
 De Stichting van de Arbeid zal er tevens op wijzen dat men bij het ontbreken van een valide 

rechtvaardigingsgrond geacht wordt de CAO-bepaling op te heffen of aan te passen (Analyse Star, februari 2012 
blz. 5). 
 



3. Werkzekerheid en duurzame flex 
Werkzekerheid 
Partijen wensen de werkzekerheid en de doorstroom van de groep langdurige uitzendkrachten in fase 
A en de uitzendkrachten met een wisselend arbeidspatroon te vergroten. Partijen trekken hiervoor 
gedurende de resterende looptijd van de SFU-cao (2013 – 2014) 1 miljoen euro uit en vragen STOOF 
te komen tot een uitwerking. Bij die uitwerking staat de positie van de uitzendkracht centraal en zal de 
samenwerking met UWV en gemeenten worden gezocht. 
 
Code duurzame flex 
CAO-partijen onderkennen het belang van duurzame flex. Er zal daarom in overleg tussen ABU, 
vakorganisaties, opdrachtgevers en andere belanghebbenden een code ‘duurzame flex’ worden 
ontwikkeld die bijdraagt aan een gezonde marktontwikkeling, waarbij prijs/kwaliteit in publieke en 
private aanbestedingen in een duurzame verhouding tot elkaar staan. Partijen streven er naar deze 
code in uiterlijk week 1 van 2015 te hebben ontwikkeld. 
 
4. Ziekte en arbeidsongeschiktheid 
CAO-partijen zijn overeengekomen de consequenties van de nieuwe ZW nader te bezien en te 
bespreken. Dit wetsvoorstel is recentelijk aangenomen in de Tweede Kamer en invoering is per 1 
januari 2013 voorzien. In het kader van de nieuwe ZW zullen partijen in een paritaire werkgroep 
onderzoek doen naar de inkomenseffecten voor uitzendkrachten van de nieuwe ZW-
uitkeringssystematiek (hoogte en duur afhankelijk van arbeidsverleden), alsmede naar de 
mogelijkheden tot verzekering daarvan.  
 
Aan deze werkgroep zal tevens worden gevraagd inzicht te verschaffen in de kosten van de huidige 
AZW-verzekering in relatie tot de bijdrage van de uitzendkracht ex. artikel 33 lid 5. 

 
5. Nieuw contract, passende arbeid en leegloop 

Partijen spreken af dat het loon in Fase C maximaal twee maal met 10% kan terugvallen ten opzichte 
van het bij aanvang van de detacheringsovereenkomst vastgestelde loon. Tussen de eerste en 
tweede daling dient minimaal zes maanden te zitten. 
 
Partijen spreken eveneens af dat een nieuw feitelijk loon voor uitzendkrachten in fase B in een nieuwe 
detacheringsovereenkomst kan worden afgesproken met uitzondering van de situatie dat de 
uitzendkracht hetzelfde werk bij dezelfde opdrachtgever blijft verrichten in het vervolgcontract. Hiertoe 
dient artikel 19 lid 3 onder c te worden aangepast. 
 
Verder zijn partijen overeengekomen dat artikel 31 lid 1 onder b in die zin wordt aangepast dat als 
passende arbeid wordt aangemerkt arbeid voor een minder aantal uren dan de overeengekomen 
arbeidsduur, onder voorwaarde dat de uitzendonderneming het loon aanvult tot het terugvalloon voor 
het overeengekomen aantal uren 
 
Onder passende arbeid wordt tevens verstaan het ophogen van de arbeidsduur met maximaal vier 
uren meer ten opzichte van de gemiddelde afgesproken arbeidsduur. Hierbij dient door zowel de 
werkgever als de werknemer redelijkheid en billijkheid in acht te worden genomen. Uiteraard zal de 
arbeidsduur van de uitzendkracht niet worden opgehoogd boven de gangbare arbeidsduur in het 
bedrijf waar hij/zij werkzaam zal zijn. 
 
6. Vakantiewetgeving 
Partijen spreken af dat voor uitzendkrachten in fase C de verjaringstermijn van de wettelijke 
vakantiedagen 5 jaar is. 
 
7. Feestdagen 
Partijen spreken af dat op basis van een bestendig arbeidspatroon gekeken dient te worden of de 
uitzendkracht geacht wordt op de dag te werken waarop de feestdag valt. Er is sprake van 
bestendigheid indien de uitzendkracht in een periode van 13 aaneengesloten weken direct 
voorafgaand aan de betreffende feestdag op de betreffende dag in de week heeft gewerkt. 
Vanzelfsprekend is tevens sprake van een werkdag als dat ten aanzien van de betreffende dag in de 
arbeidsovereenkomst is overeengekomen. 
  



 
8. Reiskosten 
In afwijking van het bepaalde in de art. 19 lid 5 en 28 CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014, zijn 
partijen overeengekomen dat de zinsnede “indien en voor zover de uitzendonderneming deze vrij van 
loonheffing en premies kan betalen” niet langer geldt voor de reiskostenvergoeding. Voor de 
vergoeding van reiskosten geldt een maximum van 19 cent per km. Partijen zullen in de loop van 2014 
bezien hoe de bepalingen betreffende de kostenvergoedingen per week 1 van 2015 dienen te gaan 
luiden tegen de achtergrond van de invoering van de werkkostenregeling.  
 
9. Informatie over inlenersbeloning 
Partijen wensen voor week 1 van 2015 tot een databank te komen met informatie betreffende cao-
uurlonen. Deze databank moet bijdragen aan correcte informatievoorziening ten behoeve van de 
toepassing van inlenersbeloning. Partijen richten zich bij het onderzoek op het faciliteren van de 
inlenersbeloning vanaf dag één per week 1 van 2015. 
 
In aanvulling op artikel 22 lid 7 wordt opgenomen dat deze regeling niet geldt als er sprake is van 
opzet dan wel kennelijk misbruik. 
 
10. Wajong 
Uitzendondernemingen spelen een rol in de bemiddeling van Wajongers. Partijen spreken af dat in 
geval van een beschikking tot loondispensatie, de uitzendonderneming het WML met het van 
toepassing zijnde percentage mag verminderen.  
Vakorganisaties hechten groot belang aan het verbeteren van de positie van de Wajongers in bij 
voorkeur een structurele baan. Partijen spreken derhalve af de mogelijkheid het WML te mogen 
verminderen met het in de beschikking van het UWV vermelde percentage van de Wajongers 
gedurende maximaal twee jaren. Daarbij zullen CAO-partijen monitoren of sprake is van structureel 
werk en verbetering van de positie van de Wajongers en maken CAO-partijen eventueel nadere 
afspraken op uiterlijk 31 december 2014. 
 
11. AOW 
In de Tweede Kamer is een wetsontwerp aanhangig gemaakt inzake de aanpassing van een aantal 
arbeidsrechtelijke regels ten aanzien van werknemers die AOW genieten. Partijen komen overeen 
deze regels na vaststelling als wet overeenkomstig door te voeren in deze CAO.  
 
12. Malafiditeit 
Uitbreiding SNA 
ABU en vakorganisaties hebben groot belang bij goede ordening in de uitzendbranche. Er zijn met 
zelfregulering flinke stappen gezet, maar het kan nog beter en sterker. CAO-partijen zijn in dat kader 
overeengekomen de SNA-norm uit te breiden met CAO-normen. Ondernemingen die de CAO voor 
Uitzendkrachten op in een paritaire werkgroep overeengekomen punten niet naleven, kunnen niet 
SNA gecertificeerd blijven. 
Deze afspraak zal worden doorgevoerd zodra de Normcommissie de norm conform de afspraak heeft 
aangepast. 
 
Onderzoek uitbreiding WAGA (Wet Arbeidsvoorwaarden Grensoverschrijdende Arbeid) 
In de CAO voor Uitzendkrachten is een WAGA-bepaling opgenomen in artikel 46 en bijlage IV. Die 
bepaling heeft betrekking op uitzendkrachten met een buitenlandse arbeidsovereenkomst die door 
een buitenlandse uitzendonderneming aan een opdrachtgever in Nederland ter beschikking wordt 
gesteld. Op deze uitzendkrachten zijn de arbeidsvoorwaarden uit bijlage IV van de CAO voor 
Uitzendkrachten van toepassing. Partijen constateren dat enkele andere belangrijke 
arbeidsvoorwaarden daarin ontbreken. In dat kader wensen partijen onderzoek te verrichten naar de 
mogelijkheid tot toepassing van (zo mogelijk) de gehele CAO op deze uitzendkrachten een en ander 
binnen het kader van (de aanpassing van) Richtlijn 96/71 EG c.q. (een aanpassing van) de WAGA. 

 
13. Uitzendkrachten niet permanent in Nederland woonachtig 
In bijlage I zijn de afspraken opgenomen die partijen hebben gemaakt met betrekking tot 
uitzendkrachten die niet permanent in Nederland woonachtig zijn. Zij zullen worden doorgevoerd in de 
CAO. 
 
  



14. Artikel 43 lid 11  
Partijen wensen artikel 43 lid 11 aan te passen door te komen tot een nadere omschrijving van een 
‘langlopende kwalificerende opleiding’ overeenkomstig punt 2 en 3 onder punt 1 beloning van dit 
principeakkoord, alsmede van een ‘uitzendkracht zonder startkwalificatie’ toe te voegen. 
 
15. Basispensioen 
Op het moment van afsluiten van het akkoord heeft de paritaire werkgroep die de alternatieven voor 
het basispensioen onderzoekt de werkzaamheden nog niet afgerond. Partijen spreken af dat een door 
alle partijen gedragen akkoord onderdeel uitmaakt van dit akkoord. 

 
16. Dispensatieregeling 
Partijen komen overeen, mede in het licht van de aanbeveling van de Stichting van de Arbeid 
(‘Dispensatie in de cao, een transparante procedure’, 12 juli 2012), het dispensatiereglement integraal 
op te nemen in de CAO voor Uitzendkrachten teneinde belanghebbenden duidelijkheid te bieden 
omtrent de door cao-partijen gehanteerde voorwaarden voor dispensatie.  
 
17. Invoeringsdata 
Voor de afspraken onder punt 1 (met uitzondering van de afspraak betreffende de instroomtabel)van 
dit principe akkoord geldt week 1 van 2015 als invoeringsdatum. 
Voor de afspraken onder de punten 1 (afspraak betreffende de instroomtabel) alsmede 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 13, 14, 16, 17, 18 en 20 geldt 31 december 2012 als invoeringsdatum. Met betrekking tot punt 12 
geldt dat dit zal worden ingevoerd zodra het Centraal College van Deskundigen de norm heeft 
aangepast. 
 
18. Looptijd 
Partijen spreken een looptijd af van vijf jaar voor alle cao-bepalingen. Daarmee geldt voor de CAO 
voor Uitzendkrachten een looptijd van vijf jaar te weten van 5 november 2012 tot en met 5 november 
2017, met een optie voor een verlenging voor opnieuw 5 jaar. 
 
Jaarlijks zullen partijen in ieder geval overleg plegen over de indexering van het loongebouw. Partijen 
zullen eveneens jaarlijks bezien of op het terrein van de overige arbeidsvoorwaarden aanpassingen 
noodzakelijk zijn. 
 
19. Tussentijdse wijziging en opzegging 
Partijen beogen met de nieuwe 5-jarige CAO voor Uitzendkrachten langjarige zekerheid te bieden aan 
uitzendondernemingen en uitzendkrachten. Tegelijkertijd zijn partijen zich bewust van het feit dat er 
ten tijde van het afsluiten van deze CAO onzekerheden bestaan ten aanzien van de uitzendbranche, 
de arbeidsmarkt en de politiek, alsmede ten aanzien van de wet- en regelgeving die ten grondslag ligt 
aan de CAO voor Uitzendkrachten, c.q. de onmiddellijke sociaal-politieke omgeving van uitzenden. 
 
In geval zich op bovengenoemde terreinen zodanige wijzigingen voordoen dat partijen redelijkerwijs 
niet langer aan de bepalingen in deze overeenkomst gebonden kunnen worden geacht, zal onverwijld 
tussen partijen over de aan te brengen wijzigingen overleg worden gepleegd. In dat geval geldt dat elk 
der partijen de mogelijkheid heeft de CAO voor Uitzendkrachten op te zeggen met inachtneming van 
een opzegtermijn van drie maanden.  
 
20. Digitalisering 
Op meerdere plaatsen in de CAO geldt een schriftelijkheidsvereiste. Partijen zijn overeengekomen dat 
ook steeds een digitale versie als gelijkwaardig alternatief kan dienen. Aan de redactiecommissie zal 
worden gevraagd deze afspraak nader uit te werken. 
 
21. Redactiecommissie 
De redactiecommissie zal zorgen voor het omzetten van de afspraken uit dit principeakkoord in cao-
teksten. De teksten van de artikelen die op 31 december 2012 in werking treden zullen op uiterlijk 1 
oktober 2012 gereed zijn. De teksten van de artikelen die in week 1 van 2015 in werking treden, zullen 
op uiterlijk 1 juli 2014 gereed zijn. De redactiecommissie zal daarbij eveneens de suggesties van de 
werkgroep SNA betrekken. Voorts zal de redactiecommissie bij het formuleren van cao-teksten de 
handhaafbaarheid in ogenschouw nemen en zo nodig de Stichting Naleving CAO voor 
Uitzendkrachten om advies vragen. 
 



De redactiecommissie zal aan CAO-partijen advies uitbrengen over de nodige overgangsregeling o.a. 
betreffende de invoering van inlenersbeloning en terugvalloon. De overgangsregelingen dient uiterlijk 
op 1 juli 2014 gereed te zijn. Uitgangspunt van de overgangsregeling is de toepassing per week 1 van 
2015. 
 
 
Aldus in vijfvoud getekend te Lijnden  
 
Namens Namens 
Algemene Bond Uitzendondernemingen FNV Bondgenoten 
 
 
 CNV Dienstenbond 
 
 
 De Unie 
 
 
 LBV 
 


