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Wijzigingsvoorstellen ABU cao 

uitzendkrachten 

 

 

Geachte heer De Leeuw, 

 

FNV Bondgenoten heeft partijen bij de ABU cao voor uitzendkrachten per brief, d.d. 22 

december 2011, laten weten dat wij deze cao niet ongewijzigd voort willen zetten. 

Deze stap is niet in lijn met wat u van ons gewend bent. In de afgelopen jaren hebben 

wij echter steeds moeten constateren dat wij op de voor ons wezenlijke punten geen 

voor ons voldoende resultaten hebben kunnen boeken. Zoals wij u tijdens deze eerdere 

onderhandelingen ook hebben laten weten is het voor FNV Bondgenoten cruciaal om 

een aantal zaken in de ABU cao ten behoeve van uitzendkrachten te regelen. 

 

De roep om de verschillen tussen uitzendkrachten en medewerkers met een direct 

dienstverband te verkleinen is een aanhoudend en luider klinkend geluid in onze 

achterban. Wij kunnen steeds moeilijker uitleggen waarom wij akkoord gaan met een 

cao waarbij de gelijke beloning niet geldt voor een deel van de uitzendkrachten. 

 

Uiteraard zijn wij ons bewust van gemaakte afspraken in de Stichting van de Arbeid van 

8 jaar geleden. Ook tijdens eerdere onderhandelingen hebben wij aangegeven dat gelijke 

beloning voor ons een cruciaal punt is om het draagvlak voor deze cao te kunnen 

behouden. 

 

In de afgelopen periode heeft FNV Bondgenoten een brede enquête uitgezet onder 

uitzendkrachten, waarvan u bijgevoegd de uitkomsten aantreft. Ook de uitkomsten van 

deze enquête bevestigen weer dat verschil in beloning tussen uitzendkrachten en vaste 

medewerkers van het inleenbedrijf als onrechtvaardig ervaren wordt. Dit gevoel van 

onrechtvaardigheid wordt nog versterkt door de onzekerheid waarmee uitzendkrachten 

geconfronteerd worden. 

 

Wij hebben daarom de wens met u afspraken te maken over een cao waarin belangrijke 

stappen gezet worden om deze gelijke beloning vanaf de eerste dag toe te kennen.  
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Wij willen daarbij benadrukken dat FNV Bondgenoten oprecht hoopt tot afspraken met u 

te kunnen komen. Wij zijn van mening dat de cao een belangrijk instrument is om dit 

deel van de arbeidsmarkt te ordenen.  

 

Mede daarom hopen wij op een constructief overleg met als doel een ABU cao die we 

met een goed gevoel kunnen voorleggen aan onze achterban. 

 

Voor deze cao hebben wij de volgende wijzigingsvoorstellen. 

 

1. Gelijk werk gelijk loon 

Het loon van de uitzendkracht dient vanaf de eerste dag gelijk te zijn aan het loon van 

de medewerker met dezelfde functie die een direct dienstverband heeft met de inlener. 

Daarbij wordt onder loon inlener tenminste ook verstaan een eindejaarsuitkering, 

dertiende maand, eenmalige uitkering dan wel enige andere vorm van extra beloning. 

Tevens willen wij in de definitie van loon inlener de bepaling over de kostenvergoeding 

aanpassen. De maximering als genoemd in artikel 19 lid 5.b.6 van de cao wensen wij te 

schrappen. 

 

Toepassing van loon inlener vanaf de eerst dag, zal uiteraard leiden tot meerdere 

aanpassingen in de cao, die wij dan in overeenstemming met deze afspraak wensen aan 

te passen. 

 

2. Wachtdagen bij ziekte 

Op dit moment is in de cao geregeld dat bij de eerste ziektedag geen betaling 

plaatsvindt en dat bij de tweede ziektedag (bij voldoende opgebouwde rechten) een 

reservering tot uitkering komt voor uitzendkrachten die werken met uitzendbeding. Deze 

wachtdagregeling bij ziekte wordt als zeer onrechtvaardig ervaren. Uitzendkrachten 

willen net als de meeste werknemers in Nederland vanaf de eerste ziektedag hun loon 

doorbetaald krijgen. Hierover willen wij met u tot een regeling komen. 

 

Tevens wensen wij inzicht te krijgen in de verzekering voor aanvulling zij ziekte. 

Waarvoor ter dekking een inhouding gedaan kan worden op het loon van de 

uitzendkracht. Ons is onduidelijk hoe deze door de uitzendkrachten betaalde premie in 

verhouding staat tot de kosten van aanvulling bij ziekte. 

 

3. Pensioen 

Hoewel de pensioenregeling niet onder deze onderhandelingen valt, wensen wij toch 

overeen te komen dat de basisregeling verbeterd wordt, zodat er een substantiëler 

pensioen opgebouwd kan worden. Hierover loopt op dit moment een onderzoek. Wij 

gaan er vanuit dat dit helderheid geeft voor het einde van de onderhandelingen, zodat 

we bij overeenstemming van de cao, ook de aanpassingen in de pensioenregeling mee 

kunnen nemen. 
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4. Instroomtabel 

Aanpassing instroomtabel artikel 22 lid 2. De definitie van de doelgroep zoals die nu in 

de cao staat is te breed. De vereiste investering die gedaan moet worden om mensen te 

kwalificeren is te laag. Wij wensen de afspraak in te perken tot de doelgroep die echt 

een probleem heeft om vanuit een Nederlandse achterstandssituatie, de Nederlandse 

arbeidsmarkt op te komen. Daarbij is voorwaarde dat er daadwerkelijk langdurig 

opgeleid wordt, met begeleiding voor een gedegen kwalificerende opleiding op minimaal 

niveau II. Alleen als aan die vereisten voldaan is kan er gebruik gemaakt worden van de 

mogelijkheid om in afwijking van het loon inlener, gedurende maximaal 52 weken de 

instroomtabel te hanteren. Tevens is voor alle mensen die onder deze definitie vallen het 

minimumloon de ondergrens. FNV Bondgenoten wenst geen afspraken te maken die het 

mogelijk maakt om mensen via loondispensatieregeling onder het minimumloon te 

betalen.  

 

 

5. Afschaffen afwijkende salarissen jeugdigen 

Voor jongeren wensen wij geen afwijkende afspraken te maken in de ABU cao. Wij zijn 

van mening dat ook jongeren vanaf de eerste dag betaald moeten worden conform de 

cao / arbeidsvoorwaardenregeling van de inlener. 

 

6. Terugvalloon 

De regeling van het terugvalloon leidt steeds weer tot discussie en tot verschillende 

interpretatie door verschillende uitzendbureaus. Om van deze discussie voor eens en 

voor altijd af te zijn wensen wij het fenomeen terugvalloon in de huidige vorm af te 

schaffen. Wij stellen daarom voor, de definitie van het terugvalloon in artikel 1 aan te 

passen. De definitie moet gaan luiden: het terugvalloon is het loon in de laatst 

beëindigde terbeschikkingstelling dat, tijdelijk, bevroren kan worden, mits het loon 

daarbij niet zakt onder het niveau van het minimum loon.  

 

7. Corrigeren van loon met terugwerkende kracht 

We stellen voor de bepaling in artikel 22 lid 7 van de cao aan te passen. De zin: 

Voornoemde toepassing van inlenersbeloning zal nooit worden aangepast met 

terugwerkende kracht, wensen wij te verwijderen. FNV Bondgenoten vindt dat 

beloningsafspraken die gemaakt zijn in een cao, geclaimd moeten kunnen worden bij de 

partij die gebonden wordt door deze cao, ook met terugwerkende kracht. Het is niet uit 

te leggen dat een uitzendbureau daar geen verantwoordelijkheid in zou nemen. 

 

8. Feestdagen 

In artikel 38 van de cao zijn afspraken gemaakt over erkende feestdagen en 

doorbetaalde vrije tijd. In de praktijk leidt dit nog weleens tot creatieve roosters, 

waardoor de dagen niet doorbetaald worden. De tekst moet duidelijker geformuleerd 

worden. Tevens zouden we met u willen spreken over de mogelijkheid om genoemde 

dagen in uren op jaarbasis uit te drukken. 
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9. Buitenlandparagraaf 

Mocht het overleg over de buitenlandparagraaf leiden tot een afspraak waarover partijen 

overeenstemming hebben, dan wensen wij de aanbevelingen over te nemen en de cao 

artikelen 44 tot en met 46, aan te passen. Indien dit niet het geval is, zullen wij met 

nadere voorstellen komen over dit punt. 

 

10. Buitengewoon verlof 

Aanpassing artikel 37, buitengewoon verlof. Wij zijn van mening dat in geval van 

buitengewoon verlof uitzendkrachten meer in lijn met wat gebruikelijk is in Nederland 

behandeld dienen te worden. Vooral voor wat betreft het verlof bij overlijden van een 

partner of familielid in de eerste graad is de regeling te beperkt. Ook de beperkte 

verlofrechten van uitzendkrachten met een contract met uitzendbeding is juist in deze 

situatie een probleem. Wij wensen daarover met u tot een oplossing te komen. 

 

11. Dispensatieregeling 

Wij willen artikel 4 aanpassen en uitbreiden met het reglement van de 

dispensatiecommissie en de voorwaarden van dispensatie die cao-partijen hanteren. Dit 

ter bevordering van de door het ministerie gewenste transparantie over 

dispensatiebeleid van cao-partijen. 

 

12. Gedragsregels 

Wij wensen in de regels rond gedragsregels en sancties, artikel 10.2.b aan te passen en 

de toevoeging “eventueel zonder behoud van loon” te schrappen. 

 

13. Vakantiewetgeving 

Wij wensen de gevolgen van de nieuwe vakantiewetgeving voor de ABU cao met u te 

bespreken. Wij willen met u tot een regeling komen waarbij de opbouw en het behoud 

van rechten gelijk blijft aan de huidige regeling. 

 

14. Artikel 51 

In artikel 51 van de cao is de formulering wat te doen bij opzegging van de cao niet 

helder. Het is nodig de tekst in dit cao-artikel zodanig aan te passen dat de tekst 

overeenkomt met de bedoeling van partijen. 

 

15. Werkzekerheid 

Wij stellen voor de aanbevelingen van de werkgroep werkzekerheid mee te nemen in de 

nieuwe cao. Concrete voorstellen hierover wensen wij gedurende de onderhandelingen 

naar voren te kunnen brengen. De voorstellen zullen gericht zijn op vergroten van (het 

perspectief) op inkomensstabiliteit en werkzekerheid. Onderdeel daarvan is in ieder 

geval scholing van de niet geschoolden en het enkelvoudig werkgeverschap. 

Tevens wensen wij samen met u een code te ontwikkelen met richtlijnen over 

verantwoord marktgedrag van inleners. Een dergelijke code hebben we ook in de 

schoonmaaksector afgesproken. Ter kennisname treft u de tekst daarvan bijgevoegd bij 

deze brief. 
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Aanpassing SNA en naleving cao 

Wij wensen de normen die aan registratie in het SNA register gesteld worden aan te 

passen conform de aanbevelingen van de werkgroep. Daarvoor zullen we tevens de cao 

op die plekken aan moeten passen die nodig zijn om de aanpassing in de normen 

uitvoerbaar en controleerbaar te maken. 

 

Verder komt uit de enquête van FNV Bondgenoten naar voren dat de naleving van de 

gemaakte afspraken te vaak een probleem is. De enquête is vooral door Nederlandse 

uitzendkrachten ingevuld. De afspraken die wij tot nu toe over naleving gemaakt hebben 

zijn in de praktijk vooral gericht op cao naleving onder MOE-landers. Wij willen met u 

afspreken dat er daarnaast meer geïnvesteerd wordt in juiste naleving van de cao voor 

de andere groepen uitzendkrachten. 

 

Werkgeversbijdrage  

Mochten wij met u tot een nieuwe cao komen dan wensen wij met u een aangepaste 

regeling voor werkgeversbijdrage overeen te komen. 

 

Wij behouden ons het recht voor te allen tijde gedurende de onderhandelingen 

aanvullende voorstellen te doen. 

 

Op de voorstellen geven wij graag een toelichting tijdens het overleg van woensdag  

14 maart a.s.. Wij hopen dat het overleg in goede sfeer zal verlopen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens FNV Bondgenoten, 

 

 

 

Mariette Patijn, 

Bestuurder FNV Bondgenoten 


