
UITRUIL VAN LOON conform artikel 22 lid 4 NBBU CAO voor Uitzendkrachten

Wanneer van toepassing? Indien er sprake is van een uitzendovereenkomst op basis van artikelen 7:690 en 7:691 BW.

Randvoorwaarde: De uitruil van loon voor onbelaste vergoedingen of verstrekkingen in verband met extraterritoriale kosten

dient schriftelijk te worden overeengekomen. De componenten van uitruil worden specifiek benoemd in de uitzendovereenkomst.

Uitruil mogelijk CAO (NBBU)

Maximale uitruil van loon in natura 30% van loon Samenloop van fiscale en CAO 

bepalingen

Ruilvoet Deel loon dat wordt uitgeruild Onder toepassing van artikel 22

delen door 0,81
1

lid 4 sub l CAO NBBU

looncomponenten:

Brutoloon boven WML ja Grondslag is het loon vermeld

op basis van artikel 22 lid 1 

CAO NBBU

Vakantiebijslag (geld) nee Wettelijk verbod, tenzij loon

meer bedraagt dan 3x WML

(artikel 15, lid 1 en 2 WML)

Vakantiedagen wettelijk nee Verbod artikel 7:634 BW

Vakantiedagen bovenwettelijk ja Onder toepassing van artikel 22,

lid 4 sub l CAO NBBU

Feestdagen nee Geen bron voor uitruil als

bedoeld in artikel 22, lid 1

van de NBBU CAO

Kort verzuim en bijzonder verlof nee Geen bron voor uitruil als

bedoeld in artikel 22, lid 1

van de NBBU CAO

Wachtdagcompensatie nee Geen bron voor uitruil als

bedoeld in artikel 22, lid 1

van de NBBU CAO

Overuren ja
2

Indien structureel kunnen deOveruren ja
2

Indien structureel kunnen de

uren bovendien als normale uren

worden beoordeeld in het kader

van WML (risico!).

Compensatie-uren ja
3

Artikel 22 lid 3 

Overwerktoeslag (factor) ja
3

Onder toepassing van artikel 22,

lid 4 CAO NBBU. Grondslag is

het loon vermeld op basis van

artikel 22 lid 1 CAO NBBU

Toeslag onregelmatige werktijden/ ja
3

Wegingsfactor voor fiscale

ploegentoeslag beoordeling is dat het moet gaan

over componenten naar de 

toekomst gericht. Zal dus uit

een rooster e.d. moeten blijken

1
  Omdat er gereserveerd wordt over het verlaagde loon is de ruilvoet 0,81, om op zo de misgelopen reserveringen 

    te compenseren
2
 Onder voorbehoud van beoordeling van de gebruikelijke arbeidsduur door de Arbeidsinspectie in

   individuele gevallen en overuren als uitruilmogelijkheid door de Belastingdienst
3
 De ruilvoet van 0,81 is niet van toepassing, aangezien er niet gereserveerd wordt over deze looncomponenten.


