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Uitzendkrachten 2017
Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen
 
MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 maart 

2017 tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van 

bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten 

UAW Nr. 11839

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelezen het verzoek van de Algemene Bond Uitzendondernemingen mede namens de overige partijen 
bij bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot algemeen verbindendverklaring 
van gewijzigde bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;

Partij ter ener zijde: Algemene Bond Uitzendondernemingen;

Partijen ter andere zijde: FNV, CNV Vakmensen, De Unie en de LBV.

Gelet op de artikelen 2, 4 en 5 van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren 
van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten;

Besluit:

Dictum  I 
Het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereen-
komst voor Uitzendkrachten1 wordt met inachtneming van dictum II als volgt gewijzigd:

A

De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd: 

Artikel 13, tweede lid sub e van de cao voor Uitzendkrachten komt te luiden:

‘Artikel 13 Uitzendfasen 

2. Fase B
e. Ingevolge artikel 7:668a lid 9 BW en in afwijking van hetgeen is bepaald onder b. van dit 

artikellid, telt de detacheringsovereenkomst die uitsluitend en overwegend is aangegaan 
omwille van de educatie van de uitzendkracht niet mee voor de telling van het aantal van zes 
detacheringsovereenkomsten en/of de periode van vier jaar, voor zover dat noodzakelijk is voor 
het afronden van de opleiding. Voor uitzendkrachten die een opleiding op Beroeps Kwalifice-
rend Assistent (BKA) niveau 1 volgen, geldt de voorwaarde dat deze BKA-opleiding op de lijst 
van STOOF is opgenomen zoals bepaald in artikel 27 lid 1 onder bullet 6. De arbeidsvoorwaar-
den, zoals deze voor een uitzendkracht in fase B gelden, blijven onverminderd van kracht. Ook 
de pensioentelling loopt door.’

Artikel 13, tweede lid sub i wordt toegevoegd en komt te luiden:

‘Artikel 13 Uitzendfasen 

2. Fase B
i. Uitzendkrachten die de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken

Voor de vaststelling of de in dit lid bedoelde periode van vier jaar of het aantal van zes 
detacheringsovereenkomsten is overschreden, worden voor de uitzendkracht die de AOW-

1 Stcrt. 24 maart 2016, nr. 15865.
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gerechtigde leeftijd heeft bereikt en nadien nog doorwerkt, alleen de detacheringsovereenkom-
sten meegeteld die zijn aangegaan na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.’

Artikel 17, vierde lid, 7e bullet komt te luiden:

‘Artikel 17 Opvolgend werkgeverschap, rechtspositie en beloning 

• het eindigen van de arbeidsovereenkomst op grond van een daartoe strekkend beding of door 
opzegging wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de uitzendkracht;’

Artikel 17, vijfde lid komt te luiden:

‘Artikel 17 Opvolgend werkgeverschap, rechtspositie en beloning 

5. Indien er sprake is van opvolgend werkgeverschap bij een uitzendkracht die de AOW-gerechtigde 
leeftijd heeft bereikt, geldt in afwijking van de leden 3 en 4 van dit artikel dat de uitzendkracht in 
fase A start waarbij het relevante arbeidsverleden in mindering wordt gebracht op de totale duur 
van fase A, met dien verstande dat er altijd ten minste 52 weken resteren in fase A.
Voor de vaststelling van het relevante arbeidsverleden geldt dat alleen de arbeids-/uitzendover-
eenkomsten aangegaan na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd worden meegeteld.’

Artikel 28, tweede lid komt te luiden:

‘Artikel 28 Het ABU-loongebouw 

2. De salaristabel ziet er als volgt uit.

 Functiegroep  (I)  (II)  (III)  (IV)

  Beginsalaris  Beginsalaris  Eindsalaris  Periodieke verhoging

naar functiegroep

  Allocatiegroep  Onbepaalde tijd in fase C

Transitiegroep Groep 

niet-indeelbaar

  

 1  € 8,96  € 9,58  € 11,73  2,1%

2 € 8,96 € 10,01 € 12,64 2,2%

 3  € 8,96  € 10,57  € 13,74  2,3%

4 € 10,53 € 11,11 € 14,59 2,4%

 5  € 10,99  € 11,59  € 15,92  2,5%

6 € 11,53 € 12,53 € 17,56 2,6%

 7   € 13,36  € 19,58  2,7%

8 € 14,64 € 22,04 2,8%

 9   € 16,15  € 24,86  2,9%

10 € 17,07 € 27,75 3,0%

’

Artikel 51 komt te luiden:

‘Artikel 51 Uitzendkrachten werkzaam in de bouw 

1. De CAO voor Uitzendkrachten is niet van toepassing op uitzendondernemingen die voor meer dan 
50% van de loonsom op jaarbasis arbeidskrachten ter beschikking stellen aan werkgevers in de zin 
van de CAO Bouw en Infra.

2. Het eerste lid is niet van toepassing indien de uitzendonderneming lid is van de ABU en/of NBBU, 
dan wel indien en voor zover de uitzendonderneming is gedispenseerd van de algemeen verbin-
dend verklaarde CAO Bouw en Infra. In dat geval is lid 3 onverkort van toepassing.

3. Voor de uitzendkracht die ter beschikking wordt gesteld aan de opdrachtgever die valt onder de 
werkingssfeerbepaling van de CAO Bouw en Infra, geldt een afwijkend pakket van arbeidsvoor-
waarden dat nader wordt omschreven in de artikelen 7 tot en met 16 van Bijlage II van de CAO 
voor Uitzendkrachten.’

Artikel 55, elfde lid wordt toegevoegd en komt te luiden:
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‘Artikel 55 Vakantiedagen 

11. Indien van toepassing geldt in aanvulling op de leden 6, 8 en 9 van dit artikel het volgende. Het 
feitelijk loon wordt aangevuld met die vergoedingen die de uitzendkracht op grond van de 
ABU-beloning of inlenersbeloning zou hebben ontvangen wanneer hij zou hebben gewerkt in de 
verlofperiode. Onder de hier bedoelde vergoedingen vallen geen kostenvergoeding(en).’

In artikel 50, tweede lid sub i, artikel 57, tweede lid, derde lid en vierde lid, artikel 61 en artikel 63, 
derde lid wordt de verwijzing naar ‘bijzonder verlof’ vervangen door ‘buitengewoon verlof’.

In artikel 68 wordt de verwijzing naar WAGA vervangen door WagwEU, dit artikel komt te luiden:

‘Artikel 68 De uitzendkracht met een buitenlandse arbeidsovereenkomst (WagwEU) 

In overeenstemming met het bepaalde in artikel 2 van de cao en met de Wet arbeidsvoorwaarden 
grensoverschrijdende arbeid (WagwEU) zijn de op de hieronder genoemde gebieden algemeen 
verbindend verklaarde bepalingen van de cao ook van toepassing op de uitzendkracht die vanuit het 
buitenland door een buitenlandse uitzendonderneming aan een opdrachtgever in Nederland ter 
beschikking wordt gesteld en van wie de arbeidsovereenkomst wordt beheerst door ander recht dan 
het Nederlandse recht. Het betreft de volgende gebieden:
• maximale werktijden en minimale rusttijden;
• minimumaantal vakantiedagen gedurende welke de verplichting van de uitzendonderneming om 

loon te betalen bestaat;
• minimumlonen, daaronder begrepen vergoedingen voor overwerk en daaronder niet begrepen 

aanvullende bedrijfspensioenregelingen;
• voorwaarden voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, in het bijzonder voor uitzendbe-

drijven;
• gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk;
• beschermende maatregelen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden 

van kinderen, jongeren en zwangere of pas bevallen vrouwen;
• gelijke behandeling mannen en vrouwen.

Bijlage IV is op deze arbeidsovereenkomst van toepassing.’

In bijlage 1 wordt in het functieraster het kopje ABU-niveau vervangen door ABU-functiegroep:

‘BIJLAGE I FUNCTIE-INDELING 

 Werkveld 

→
ABU-

Functie-

groep

↓

 Financieel &

Administra-

tief

 Secretarieel  Personeel &

Organisatie

 ICT  Facilitair  Horeca  Commerci-

eel

 Logistiek  Productie &

Techniek

 Zorg &

Welzijn

 1 Archiefmede-
werker

Schoonma-
ker A

Afwasser
Keukenhulp A
Medewerker 
voorbereiding 
partycatering

Vakkenvuller Inpakker
Bijrijder 
(Lader/
Losser)
Magazijnme-
dewerker A
Postversprei-
der

Medewerker 
huishoude-
lijke dienst
Productieme-
dewerker
Agrarisch 
oogstmede-
werker

2 Postkamer-
medewerker
Administra-
tief medewer-
ker A

Medewerker 
tekstverwer-
king

Schoonma-
ker B
Kantineme-
dewerker
Steward

Medewerker 
bedrijfsres-
taurant
Hulp 
bediening
Keukenhulp B
Medewerker 
partycatering

Kassamede-
werker
Callcenter 
medewerker 
A

Heftruck-
chauffeur
Orderverza-
melaar
Loodsmede-
werker
Magazijnme-
dewerker B
(Post)sorteer-
der
Postbesteller

Hulpmonteur
Agrarisch 
teeltmede-
werker

Thuishulp
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Werkveld 

→
ABU-

Functie-

groep

↓

 Financieel &

Administra-

tief

 Secretarieel  Personeel &

Organisatie

 ICT  Facilitair  Horeca  Commerci-

eel

 Logistiek  Productie &

Techniek

 Zorg &

Welzijn

 3 Administra-
tief medewer-
ker B
Medewerker 
facturencon-
trole

Telefonist
Receptionist/
telefonist A

Portier
Huismeester
Medewerker 
beveiliging A

Medewerker 
bediening
Kok eenvou-
dige 
gerechten
Voorman 
spoelkeuken
Medewerker 
bediening 
partycatering
Barkeeper A
Boekingsme-
dewerker 
hotel

Callcenter 
medewerker 
B
Winkelverko-
per 
(detailhandel)
Administra-
tief medewer-
ker 
verkoopbin-
nendienst

Magazijnme-
dewerker C
Chauffeur 
bestelauto/
koerier

Machinebe-
diener
Machinelas-
ser

Verpleeg-
assistent

4 Administra-
tief medewer-
ker C

Receptionist/
telefonist B
Secretaresse 
A

Grondste-
ward(ess)
Clubportier
Conciërge 
hotel
Medewerker 
beveiliging B

Host/Hostess
Allround 
medewerker 
partycatering
Barkeeper B
Hotelmede-
werker 
frontoffice

Callcenter 
medewerker 
C
Medewerker 
klantenser-
vice
Baliemede-
werker

Vrachtwagen-
chauffeur

Kraanmachi-
nist
Onderhouds-
monteur A
Machinaal 
verspaner 
CNC

Verpleeghulp
Verzorgende 
thuishulp

 5 Medewerker 
debiteuren & 
crediteuren

Secretaresse 
B

Helpdesk-
medewerker

Gespeciali-
seerd 
medewerker 
beveiliging

Receptionist 
hotel
Zelfstandig 
werkend kok
Allround 
medewerker 
bediening

Verkoopbin-
nendienst 
medewerker 
A
Supervisor 
callcenter

Expeditie-
medewerker/
vrachtplanner

Onderhouds-
monteur B
Constructie-
bankwerker
Tekenaar 
WTB
Loodgieter
Lasser

Doktersassis-
tent
Ziekenverzor-
gende

6 Medewerker 
financiële 
adm.
Medewerker 
salarisadmi-
nistratie
Acceptant 
verzekeringen

Secretaresse 
C

Medewerker 
personeels-
administratie

Medewerker 
systeem-
beheer

Teamleider 
beveiliging

Chef-kok klein 
restaurant
Chef 
bediening

Medewerker 
klachten-
beheer
Verkoopbin-
nendienst 
medewerker 
B
Medewerker 
verkoop-
buitendienst

Teamleider 
magazijn

E & I-monteur
Allround 
machinaal 
verspaner 
CNC

Gespeciali-
seerd 
verzorgende 
thuishulp
Verpleegkun-
dige mbo-V
Groepsbege-
leider

 7 Actuarieel 
rekenaar

Secretaresse 
D

Medewerker 
personeelsza-
ken

Systeembe-
heerder A
Applicatiebe-
heerder
Webmaster

Coördinator 
facilitaire 
dienst

Restaurant-
manager 
fastfood
Sous-chef

Vertegen-
woordiger

Tekenaar/
constructeur 
WTB
Coördinator 
machine-
bouw
Technicus 
onderhoud

Praktijk-
onder-
steuner POH
Verpleegkun-
dige hbo-V
Zorgcoördi-
nator

8 Bedrijfs-
economisch 
analist
Assistent 
controller

Management-
assistent

Personeels-
functionaris

Systeembe-
heerder B
Applicatiepro-
grammeur

Hotel 
deskmanager

Account-
manager
inkoper

Coördinator 
onderhoud
Salesengi-
neer

Verpleeg-
kundige 
intensive 
care
Fysiothera-
peut
Analist 
laboratorium

 9 Hoofd 
financiële 
administratie
Actuarieel 
analist

Hoofd 
secretariaat

Adviseur P&O Applicatie-
ontwikkelaar

Bedrijfsleider 
hotel/
restaurant

Salesmana-
ger

Hoofd 
productie
Constructeur 
WTB
Productengi-
neer

Hoofd 
fysiotherapie

10 Controller Hoofd P&O Product-
manager

Adviseur 
veiligheid & 
milieu

 
’

Bijlage 2, artikelen 7 t/m 16 komen te luiden:

4 Staatscourant 2017 nr. 5678 6 maart 2017



‘BIJLAGE II AANVULLENDE BEPALINGEN BELONING 

Afwijkende arbeidsvoorwaarden uitzendkrachten werkzaam in de bouw 

Onderstaande regeling is een uitwerking van hetgeen gesteld in artikel 51 van de cao.

Waar hieronder wordt verwezen naar artikelen uit de CAO Bouw en Infra wordt bedoeld het AVV-
besluit van 4 april 2016 gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 7 april 2014 nr. 18112.

7. a. De bepalingen van de cao gelden evenzeer voor uitzendkrachten die ter beschikking worden 
gesteld aan de opdrachtgever die valt onder de werkingssfeerbepaling van de CAO Bouw en 
Infra (hierna: de bouwonderneming). In aanvulling daarop geldt voor die uitzendkrachten een 
afwijkend pakket van arbeidsvoorwaarden.

b. In de CAO Bouw en Infra zijn bepalingen opgenomen betreffende bouwplaatsfuncties en 
UTA-functies (uitvoerend, technisch en administratief). Deze verdeling geldt ook voor de 
uitzendkrachten uitgezonden in deze onderscheidende functies.

c. De uitzendkracht die ter beschikking wordt gesteld aan een bouwonderneming als bedoeld 
onder lid a. van deze bepaling, is nader te definiëren als vakkracht of nieuwkomer.

Vakkrachten in een bouwplaatsfunctie

8. Een vakkracht in een bouwplaatsfunctie wordt gedefinieerd als de uitzendkracht die:
a. ingevolge een beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO) een opleiding volgt als bedoeld 

in artikel 42b en 42c van de CAO Bouw en Infra; of
b. in het bezit is van een diploma of praktijkcertificaat van een opleiding als bedoeld in artikel 42a 

van de CAO Bouw en Infra; of
c. als vakvolwassene een beroepsopleiding in de bouw volgt; of
d. binnen een periode van twee jaar in totaal twaalf maanden bouwwerkzaamheden in de zin van 

de CAO Bouw en Infra heeft verricht (direct voorafgaande aan de aanvang van de uitzendar-
beid of – zodra dit het geval is – gedurende het verrichten van de uitzendarbeid in de bouw).

9. Voor de vakkracht in een bouwplaatsfunctie geldt de inlenersbeloning. Dit geldt tevens voor de 
uitzendkracht die onder een van de uitzonderingsgroepen als bedoeld in artikel 27 behoort.

10. In afwijking van de bepalingen van de cao gelden de navolgende aanvullende arbeidsvoorwaarden 
uit de CAO Bouw en Infra voor de vakkracht in een bouwplaatsfunctie:
• artikel 26a lid 1, 2, 3, 7 en 8 (seniorendagen en vierdaagse werkweek voor bouwplaatsmede-

werkers van 55 jaar of ouder);
• artikel 34 (bereikbaarheidsdienst) m.u.v. de verwijzing in lid 8 naar artikel 89;
• artikel 35a lid 4 (eerste zin);
• artikel 45 prestatiebeloning en wel als volgt:
C de vakkracht die ter beschikking wordt gesteld in een onderneming of op een object, waar 

een prestatietoeslag geldt, heeft tevens recht op deze prestatietoeslag;
C bij een verhoging van het garantieloon, anders dan op grond van plaatsing in een hogere 

functiegroep, mag deze verhoging niet in mindering worden gebracht op de resultaten van 
de overeengekomen prestatiebeloning en dergelijke;

• artikel 51 (reisurenvergoeding) m.u.v. de verwijzingen naar de chauffeurstoeslag in lid 2 en lid 
4;

• artikel 7 (buitenlandse werknemers).
11. Ten aanzien van de vakkracht in de bouwplaatsfunctie geldt geen loondoorbetalingsplicht als 

bedoeld in artikel 7:628 BW, wanneer als gevolg van ongunstige weersomstandigheden conform 
artikel 73 CAO Bouw en Infra niet kan worden gewerkt. De uitzendonderneming vult dan de op 
grond van artikel 18 WW verkregen werkloosheidsuitkering aan tot 100% van het geldende 
periodeloon in de schaal.

Vakkrachten in een UTA-functie

12. Een vakkracht in een UTA-functie is de uitzendkracht die:
a. in het bezit is van een diploma op ten minste niveau 2 van de beroepsopleidende leerweg 

(BOL) in een bouwtechnische richting; of
b. binnen een periode van twee jaar in totaal twaalf maanden UTA-werkzaamheden in de zin van 

de CAO Bouw en Infra heeft verricht (direct voorafgaande aan de aanvang van de uitzendar-
beid of – zodra dit het geval is – gedurende het verrichten van de uitzendarbeid in de bouw).

Een nieuwkomer is de werknemer die ter beschikking wordt gesteld aan een onderneming die valt 
onder de werkingssfeer van de CAO Bouw en Infra en die niet valt onder de definitieomschrijving 
van een vakkracht als hierboven.

13. Voor de vakkracht in de UTA-functie geldt de inlenersbeloning. Dit geldt tevens voor de uitzend-
kracht die onder een van de uitzonderingsgroepen als bedoeld in artikel 27 behoort.
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14. In afwijking van de bepalingen van de cao gelden de navolgende aanvullende arbeidsvoorwaarden 
uit de CAO Bouw en Infra voor de vakkracht in een UTA-functie:
• artikel 26b lid 1, 2, 5, 9 en 10 (vierdaagse werkweek voor UTA-medewerkers van 55 jaar of 

ouder);
• artikel 7 (buitenlandse werknemers).

Nieuwkomers

15. Voor de nieuwkomer in zowel de bouwplaatsfunctie als de UTA-functie geldt eveneens de 
inlenersbeloning. Dit geldt tevens voor de uitzendkracht die onder een van de uitzonderingsgroe-
pen als bedoeld in artikel 27 behoort en op grond daarvan de ABU-beloning ontvangt. De van 
toepassing zijnde arbeidsduurverkorting geldt echter niet voor deze nieuwkomer.

WagwEU

16. Deze bijlage is evenzeer van toepassing op de uitzendkracht die vanuit het buitenland door een 
buitenlandse uitzendonderneming aan een opdrachtgever in Nederland ter beschikking wordt 
gesteld die valt onder de werkingssfeerbepaling van de CAO Bouw en Infra en van wie de 
arbeidsovereenkomst wordt beheerst door ander recht dan het Nederlandse recht.’

Bijlage IV komt te luiden:

‘BIJLAGE IV MATRIX UITZENDKRACHTEN MET EEN BUITENLANDSE 
ARBEIDSOVEREENKOMST (WagwEU) 

De onderstaande matrix geeft aan welke bepalingen van de cao integraal en/of aangepast van 
toepassing zijn op de werknemers als bedoeld in artikel 68 van de cao.

Algemeen Artikel 1 Definities
Artikel 59 Vakantiewerkers
Artikel 64 De uitzendkracht die niet permanent in Nederland woont
Artikel 67 Aanvullende regeling voor de uitzendkracht die niet permanent in Nederland woont
Artikel 68 De uitzendkracht met een buitenlandse arbeidsovereenkomst (WagwEU)
Artikel 75 Naleving
Bijlage IV Matrix Uitzendkrachten met een buitenlandse arbeidsovereenkomst (WagwEU)
Bijlage V Niet indeelbare functies
Bijlage VII Huisvestingsnormen

Maximale werktijden en minimale rusttijden Artikel 11 Tijdverantwoording
Artikel 54 Arbeids- en rusttijden
Artikel 57 Kort verzuim en buitengewoon verlof

Minimumaantal vakantiedagen Artikel 55 Vakantiedagen
Artikel 56 Vakantiebijslag
Artikel 58 Algemeen erkende feestdagen

Minimumloon Artikelen 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 46, 49, 50, 51
Bijlage I Functie-indeling
Bijlage II Aanvullende bepalingen beloning

Voorwaarden voor het ter beschikking 
stellen van werknemers

Artikel 6 Voorwaarden van uitzending

Gezondheid, veiligheid en hygiëne op het 
werk

Artikel 9 Verhouding uitzendkracht/opdrachtgever/uitzendonderneming
Artikel 52 Verplichtingen uitzendonderneming inzake gezondheid en veiligheid

Gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen

Artikel 9 lid 4 Gelijke behandeling

Van toepassing zijnde delen

Artikel 1 Definities
Integraal, met uitzondering van:
‘zoals bedoeld in artikel 7:626 BW’ onder l.;
‘zie artikel 7:691 BW’ onder v.;
‘als bedoeld in 7:690 BW’ onder y.
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Artikel 6 Voorwaarden van uitzending
Lid 2 met als volgt aangepaste tekst: ’De uitzendonderneming en de uitzendkracht maken schriftelijke afspraken over functie, arbeidstijd en 
salariëring, met inachtneming van de in deze bijlage opgesomde cao-bepalingen en bijlagen (indien er sprake is van toepassing van de 
inlenersbeloning zullen de in dit lid beschreven afspraken worden gemaakt met inachtneming van de geldende regelingen bij de 
opdrachtgever)’.
Lid 3 Afwijking van de opgesomde bepalingen en bijlagen van de CAO voor Uitzendkrachten is slechts toegestaan voor zover dit geschiedt 
ten gunste van de uitzendkracht en mits de afwijking tussen uitzendonderneming en uitzendkracht schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 9 Verhouding uitzendkracht/opdrachtgever/uitzendonderneming
Leden 3 en 4

Artikel 11 Tijdverantwoording
Integraal

Functie-indeling
Artikelen 20 lid 1, 29 lid 1, 30 lid 1, 31 lid 1 en 32 lid 1 (met uitzondering van ‘in fase C’)

Inlenersbeloning
Artikel 19 integraal m.u.v.:
Lid 2 met uitzondering van ‘in fase C’.
Lid 3 met uitzondering van ‘in fase C’ en de laatste zin luidt: ‘De keuze kan gedurende de gehele duur van de detacheringsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd niet worden gewijzigd.’
Artikelen 20, 21, 22, 23, 24, 25 en 26

ABU-Beloning
Artikel 27 leden 1, 2, 3 en 4 (m.u.v. ’in fase C’ en de laatste zin luidt: ‘De keuze kan gedurende de gehele duur van de detacheringsovereen-
komst voor onbepaalde tijd niet worden gewijzigd.’).
Artikelen 28 (lid 2 m.u.v. eindsalaris en lid 3 onder b.), 29 (m.u.v. lid 8), 30 leden 1 t/m 4, 31 leden 1 t/m 5, 33, 34
Artikel 32 leden 1 t/m 4:
Lid 1 ‘in fase C’ vervalt;
Lid 2 ‘in fase B’ vervalt;
Lid 3 ‘in fase C’ vervalt.

Artikel 51 Uitzendkrachten werkzaam in de bouw
Integraal m.u.v. de laatste zin in lid 3.

Loonsverhoging
Artikel 20 lid 2 onder d. en artikel 23
Artikel 35 integraal

Periodieken
Artikel 20 lid 2 onder f. en artikel 25
Artikel 28 lid 3 onder a. integraal

Toeslagen onregelmatige werktijden
Artikelen 20 lid 2 onder b. en 22
Artikel 36 lid 1 alleen tabel minimumtoeslagfactoren, lid 2

Overwerktoeslag
Artikel 20 lid 2 onder b. en 22
Artikel 37 m.u.v. lid 1 onder b.

Overige toeslagen
Artikel 38 integraal m.u.v. lid 6

Kostenvergoeding
Artikel 20 lid 2 onder e.,
Artikelen 24 en 39 integraal

Artikel 49 Compensatie-uren
Integraal

Artikel 52 Verplichtingen uitzendonderneming inzake gezondheid en veiligheid
integraal

Artikel 54 Arbeids- en rusttijden
integraal

Artikel 55 Vakantiedagen
Lid 1
De uitzendkracht heeft recht op doorbetaling van het feitelijk loon gedurende zijn vakantie voor zover het recht op vakantie krachtens lid 1 
van dit artikel is verworven. De uitzendkracht die bij het einde van de uitzendovereenkomst nog aanspraak heeft op vakantie, heeft recht op 
een uitkering in geld van die aanspraak.
Lid 5

Artikel 56 Vakantiebijslag
Integraal

Artikel 57 Kort verzuim en buitengewoon verlof
Lid 1 met als toevoeging: ’De uitzendkracht heeft in deze gevallen recht op doorbetaling van het feitelijk loon.’

Artikel 58 Algemeen erkende feestdagen
Lid 1
Lid 2, als volgt: ’De uitzendkracht heeft recht op doorbetaling van het feitelijk loon op feestdagen waarop wegens die feestdag niet gewerkt 
wordt.’
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Artikel 59 Vakantiewerkers
Lid 1
Lid 2 als volgt: ’De in deze bijlage opgesomde bepalingen gelden evenzeer voor vakantiewerkers, echter met dien verstande, dat zij in 
afwijking van artikel 35 lid 1 van de cao voor elke volledig gewerkte werkmaand recht hebben op 13 1/3 uur vakantie of een evenredig deel 
daarvan, indien niet een volledige werkmaand is gewerkt.’

Artikel 50 Uitruil van arbeidsvoorwaarden
Integraal

Artikel 64 De uitzendkracht die niet permanent in Nederland woont
Lid 1
Lid 4
Lid 5
Lid 7

Artikel 67 Aanvullende regeling voor de uitzendkracht die niet permanent in Nederland woont
Integraal

Artikel 68 De uitzendkracht met een buitenlandse arbeidsovereenkomst (WagwEU)
Integraal

Artikel 75 Naleving
Leden 1 en 2

Bijlage I Functie-Indeling
Integraal
Ten behoeve van de in de cao opgenomen diploma’s worden vergelijkbare in EG-verband erkende buitenlandse diploma’s erkend. Hiervoor 
kan contact opgenomen worden met het Expertisecentrum Internationale diplomawaardering SBB, www.s-bb.nl/.

Bijlage II Aanvullende bepalingen beloning
Integraal
Artikel 2 als volgt: ‘Bij elke loonbetaling zal aan de uitzendkracht een schriftelijke of digitale specificatie worden verstrekt van het brutoloon-
bedrag, alsmede van het bedrag van het bruto-uurloon, het aantal gewerkte uren en de over het uurloon verstrekte toeslagen gespecifi-
ceerd per toeslagsoort en uren.’

Bijlage IV Matrix Uitzendkrachten met een buitenlandse arbeidsovereenkomst
Integraal

Bijlage V Niet indeelbare functies
Integraal

Bijlage VII Huisvestingsnormen
Integraal

’

Dictum II 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant 
waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

’s-Gravenhage, 1 maart 2017

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
M.H.M. van der Goes
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