
Uitzendkrachten 2008/2009
Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN
EN WERKGELEGENHEID

BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID VAN 27 JUNI 2008 TOT WIJZIGING VAN
HET BESLUIT TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING

VAN BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE
ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR UITZENDKRACHTEN

UAW Nr. 10800

Bijvoegsel Stcrt d.d. 01-07-2008, nr. 124

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelezen het verzoek van de Algemene Bond Uitzendondernemingen
mede namens de overige partijen bij bovengenoemde collectieve ar-
beidsovereenkomst, strekkende tot algemeen verbindendverklaring van
gewijzigde bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;
Partij(en) te ener zijde: Algemene Bond Uitzendondernemingen;
Partij(en) te anderer zijde: FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en
De Unie.

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

Besluit:

Dictum I
Het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de
collectieve arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten1) wordt met in-
achtneming van dicta II en III als volgt gewijzigd:

A
De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd:

Bijlage I, deel B. lid 4 sub a komt te luiden:

1) Stcrt. 2008, nr. 97.

Sdu Uitgevers, ’s-Gravenhage 2008 CAO108002008
CAO3302
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,,Salarissen

4. a. Normtabel salarissen
Voor uitzendkrachten die niet behoren tot de in artikel 4b. ge-
noemde categorieën is de normtabel van toepassing. De regels
voor toepassing van deze tabel zijn gegeven in artikelen 3, 7, 8
en 9 van de normale beloningsregeling.

Normtabel in euro’s per 30 juni 2008

Functiegroep Beginsalaris Eindsalaris Normperiodiek

(per uur in
euro’s)

(per uur in
euro’s)

(in procenten)

1 8,51 10,76 2,75
2 8,77 11,42 2,75
3 9,10 12,17 2,75
4 9,51 13,12 2,75
5 9,94 14,15 2,75
6 10,43 15,35 2,75
7 11,05 16,66 2,75
8 11,73 18,88 2,75
9 12,53 21,25 2,75’’

Bijlage I, deel B, lid 4 sub c komt te luiden:

,,4. c. Bijzondere toepasselijkheid instroomtabel
De instroomtabel is naast de in artikel 4b. genoemde gevallen
van toepassing in de gevallen als genoemd in Bijlage III.

Instroomtabel in euro’s vanaf 1 juli 2008

Functiegroep Beginsalaris
(per uur in euro’s)

Normperiodiek
(in procenten)

1 7,83 2,75
2 7,83 2,75
3 7,83 2,75’’

Bijlage I deel B, lid 7 komt te luiden:

,,7. In Bijlage I deel B (beloningsregeling) is opgenomen een instroom-
en een normtabel. De verwerking van wijzigingen in deze tabellen
vindt als volgt plaats. Over de bedragen vermeld in de normtabel zul-
len partijen betrokken bij de CAO voor Uitzendkrachten elk jaar, tel-
kens voor 1 juli, overleggen omtrent aanpassing met ingang van
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1 juli van dat jaar. Over de bedragen vermeld in de instroomtabel
zullen de wettelijke verhogingen van het minimumloon worden toe-
gepast. De tabel per 1 juli 2008 is opgenomen in Bijlage I Belonings-
regeling uitzendkrachten.’’

Na bijlage IV wordt een nieuwe bijlage V opgenomen, die komt te lui-
den:

,,Bijlage V – Loonsverhoging

1. De Normtabel salarissen van de Beloningsregeling uitzendkrachten
die deel uitmaakt van de CAO voor Uitzendkrachten 2004–2009
(Bijlage I) wordt per 30 juni 2008 verhoogd met 3,25%.

2. De feitelijke brutouurlonen van uitzendkrachten worden per 30 juni
2008 verhoogd met 3,25%. Deze verhoging betreft alle uitzendkrach-
ten die op 30 juni 2008 een lopende uitzendovereenkomst hebben
met hun uitzendonderneming, behalve:
a. de uitzendkrachten op wie op 30 juni 2008 krachtens artikel 22

lid 5 van de CAO voor Uitzendkrachten 2004–2009 de inleners-
beloning wordt toegepast;

b. de uitzendkrachten die op 30 juni 2008 een brutobeloning genie-
ten conform de Instroomtabel salarissen van de CAO voor Uit-
zendkrachten 2004–2009.’’
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Dictum II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag-
tekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen
terugwerkende kracht.

Dictum III
Dit besluit zal in een bijvoegsel bij de Staatscourant worden geplaatst.
Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 27 juni 2008

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

Namens deze,

De directeur Uitvoeringstaken
Arbeidsvoorwaardenwetgeving,

Mr. M. H. M. van der Goes.
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