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Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 

Uitzendkrachten 2012 
Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen 

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 
18 januari 2012 tot wijziging van het besluit tot algemeen 
verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve 
arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten 

UAW Nr. 11271 

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(en) ter ener zijde: Algemene Bond Uitzendondernemingen; 

Partij(en) ter andere zijde: FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en de LBV. 

Naar aanleiding van dit verzoek zijn schriftelijke bedenkingen ingebracht door Vallenduuk advocaten namens 
de Nederlandse Vereniging van Uitzend- en Bemiddelingsbedrijven (NVUB) en het Alternatief Voor Vakbond 
(AVV); 

Deze bedenkingen kunnen als volgt worden samengevat: 

De bedenkingen richten zich tegen de representativiteitsgegevens. Er wordt gesteld dat de 
representativiteitsgegevens misleidend en onjuist zijn. Verder richten de bedenkingen zich tegen de inhoud 
van de cao. 

Overwegende ten aanzien van de bedenkingen: 

Representativiteit 

De cao-bepalingen waarop het verzoek tot avv betrekking heeft, moeten reeds gelden voor een naar het 
oordeel van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid belangrijke meerderheid van de in de 
bedrijfstak werkzame personen (artikel 2, eerste lid, van de wet AVV). 

Het Toetsingskader AVV schrijft voor dat in geval van beargumenteerde bedenkingen tegen de 
representativiteit van cao-partijen een opgave kan worden verlangd aan de hand van het formulier 
representativiteitsgegevens (artikel 2:2, eerste lid, onderdeel d, van het Besluit aanmelding collectieve 
arbeidsovereenkomsten en het verzoeken om algemeen verbindend verklaring). 

Cao-partijen hebben bij de aanlevering van de representativiteitsgegevens op voorhand gebruik gemaakt van 
het formulier representativiteitsgegevens, welke door cao-partijen uit eigen beweging nog is geverifieerd door 
een registeraccountant. Uit het ingevulde formulier representativiteitsgegevens, waarin een toelichting wordt 
gegeven op de gehanteerde onderzoeksmethode, de gebruikte bronnen, de wijze van meting, de relatie tot de 
werkingssfeer en de actualiteit van de cijfers, volgt een representativiteit die voldoet aan het 
meerderheidsvereiste. De voor de representativiteitsopgave gehanteerde bronnen zijn door cao-partijen in 
voldoende mate toegelicht. Ten aanzien van de opmerking van bedenkinghebbende dat op veel 
georganiseerde uitzendbedrijven niet de cao voor Uitzendkrachten van toepassing zou zijn, maar een andere 
bedrijfstak-cao, merk ik op dat de overgelegde representativiteitsopgaven blijkens het formulier 
representativiteitsgegevens zijn gerelateerd aan de werkingssfeer van de cao voor Uitzendkrachten. In die 
werkingssfeer is uitdrukkelijk bepaald wanneer laatstgenoemde cao niet van toepassing is, maar een andere 
bedrijfstak-cao. 
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Ten aanzien van de keuze van de gebruikte bronnen kan aangesloten worden bij hetgeen de Rechtbank ’s
Gravenhage (uitspraak van 1
namelijk dat het tellen van aantallen werknem
minder eenduidig is dan bij werknemers met een vast(er) dienstverband en dat daarbij gebruik van 
verschillende gegevensbronnen en methodieken denkbaar is.

Het vereiste dat de administratie van 
werkgevers en niet of anders georganiseerde werkgevers is voorgeschreven met het oog op een correcte 
premieheffing tijdens eventuele avv
niet voorgeschreven met het doel om ingediende representativiteitsopgaven te verifiëren.

Inhoud van de cao 

Op grond van paragraaf 3.2 van het Toetsingskader AVV geldt dat bedenkingen die betrekking hebben op de 
inhoud van de cao-bepalingen, voor zover deze cao
aanmerking komen, normaliter evident kansloos zijn. Het behoort tot de bevoegdheid van de bij de cao 
betrokken partijen om de inhoud van de cao vast te stellen. Bij de beo
aanmerking kunnen komen, wordt getoetst op kennelijke strijdigheid met de Wet AVV, het recht en het AVV
beleid zoals verwoord in het Toetsingskader AVV. Bij deze beoordeling is niet gebleken van kennelijke 
strijdigheid met wet- en/of regelgeving.

Op grond van het bovenstaande concludeer ik dat de bedenkingen geen beletsel vormen om tot algemeen 
verbindendverklaring over te gaan.

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

Besluit: 

Dictum  I  

Het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor 
Uitzendkrachten

1 
 wordt met inachtneming van dictum II als volgt gewijzigd:

A 

De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd:

Artikel 1, sub l tot en met o komen te luiden:

Artikel 1 Definities 

‘l. opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en uitze
opdrachtgever een uitzendkracht ter beschikking wordt gesteld;
m. opdrachtgever: de derde, aan wie een uitzendkracht ter beschikking wordt gesteld door een 
uitzendonderneming; 
n. opvolgend werkgeverschap:
verschillende werkgevers die redelijkerwijze geacht moeten worden ten aanzien van de verrichte arbeid 
elkaars opvolger te zijn; 
o. terbeschikkingstelling:

Artikel 2, lid 4c komt te luiden:

Artikel 2 Werkingssfeer

‘c. de werkgever zendt voor ten minste vijftien procent van het totale premieplichtig loon op jaarbasis uit op 
basis van uitzendovereenkomsten met uitzendbeding als bedoeld 
gedefinieerd in Bijlage 1, behorend bij artikel 5.1 van de Regeling van de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën van 2 december 2005, Directie Sociale 
Verzekeringen, Nr. SV
(Regeling Wfsv), gepubliceerd in de Staatscourant nummer 242 van 13
van de inwerkingtreding van dit besluit geldt dat de uitzendonderneming aan dit criter
indien en voor zover dit door de uitvoeringsinstelling is vastgesteld, én’

Artikel 13, lid e komt te luiden:

 ________________________________
1 

Stcrt. 2011, nr. 6825. 

Staatscourant 2012 nr. 1402 20 januari 2012

Ten aanzien van de keuze van de gebruikte bronnen kan aangesloten worden bij hetgeen de Rechtbank ’s
Gravenhage (uitspraak van 1 december 2010, reg.nr.: AWB 10/2921 BESLU) hierover heeft opgemerkt, 
namelijk dat het tellen van aantallen werknemers, gelet op de aard van de bedrijfstak 
minder eenduidig is dan bij werknemers met een vast(er) dienstverband en dat daarbij gebruik van 
verschillende gegevensbronnen en methodieken denkbaar is. 

Het vereiste dat de administratie van een cao-fonds gescheiden dient te zijn in direct aan het fonds gebonden 
werkgevers en niet of anders georganiseerde werkgevers is voorgeschreven met het oog op een correcte 
premieheffing tijdens eventuele avv-loze periodes van een cao-fonds. De gescheiden 
niet voorgeschreven met het doel om ingediende representativiteitsopgaven te verifiëren.

Op grond van paragraaf 3.2 van het Toetsingskader AVV geldt dat bedenkingen die betrekking hebben op de 
palingen, voor zover deze cao-bepalingen op grond van het Toetsingskader voor avv in 

aanmerking komen, normaliter evident kansloos zijn. Het behoort tot de bevoegdheid van de bij de cao 
betrokken partijen om de inhoud van de cao vast te stellen. Bij de beoordeling of cao
aanmerking kunnen komen, wordt getoetst op kennelijke strijdigheid met de Wet AVV, het recht en het AVV
beleid zoals verwoord in het Toetsingskader AVV. Bij deze beoordeling is niet gebleken van kennelijke 

en/of regelgeving. 

Op grond van het bovenstaande concludeer ik dat de bedenkingen geen beletsel vormen om tot algemeen 
verbindendverklaring over te gaan. 

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

Het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor 
wordt met inachtneming van dictum II als volgt gewijzigd: 

De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd: 

Artikel 1, sub l tot en met o komen te luiden: 

de overeenkomst tussen opdrachtgever en uitzendonderneming, die er toe strekt dat aan de 
opdrachtgever een uitzendkracht ter beschikking wordt gesteld; 

de derde, aan wie een uitzendkracht ter beschikking wordt gesteld door een 

opvolgend werkgeverschap: de situatie waarbij de uitzendkracht achtereenvolgens in dienst is bij 
verschillende werkgevers die redelijkerwijze geacht moeten worden ten aanzien van de verrichte arbeid 

 
terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van de uitzendkracht bij de opdrachtgever;’

Artikel 2, lid 4c komt te luiden: 

Artikel 2 Werkingssfeer 

de werkgever zendt voor ten minste vijftien procent van het totale premieplichtig loon op jaarbasis uit op 
basis van uitzendovereenkomsten met uitzendbeding als bedoeld in artikel 7:691 lid 2 BW, zoals nader 
gedefinieerd in Bijlage 1, behorend bij artikel 5.1 van de Regeling van de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën van 2 december 2005, Directie Sociale 
Verzekeringen, Nr. SV/F&W/05/96420, ter uitvoering van de Wet financiering sociale verzekeringen 
(Regeling Wfsv), gepubliceerd in de Staatscourant nummer 242 van 13 
van de inwerkingtreding van dit besluit geldt dat de uitzendonderneming aan dit criter
indien en voor zover dit door de uitvoeringsinstelling is vastgesteld, én’ 

Artikel 13, lid e komt te luiden: 

________________________________________________________________
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Ten aanzien van de keuze van de gebruikte bronnen kan aangesloten worden bij hetgeen de Rechtbank ’s-
BESLU) hierover heeft opgemerkt, 

ers, gelet op de aard van de bedrijfstak – de uitzendbranche – 
minder eenduidig is dan bij werknemers met een vast(er) dienstverband en dat daarbij gebruik van 

fonds gescheiden dient te zijn in direct aan het fonds gebonden 
werkgevers en niet of anders georganiseerde werkgevers is voorgeschreven met het oog op een correcte 

fonds. De gescheiden incasso-administratie is 
niet voorgeschreven met het doel om ingediende representativiteitsopgaven te verifiëren. 

Op grond van paragraaf 3.2 van het Toetsingskader AVV geldt dat bedenkingen die betrekking hebben op de 
bepalingen op grond van het Toetsingskader voor avv in 

aanmerking komen, normaliter evident kansloos zijn. Het behoort tot de bevoegdheid van de bij de cao 
ordeling of cao-bepalingen voor avv in 

aanmerking kunnen komen, wordt getoetst op kennelijke strijdigheid met de Wet AVV, het recht en het AVV-
beleid zoals verwoord in het Toetsingskader AVV. Bij deze beoordeling is niet gebleken van kennelijke 

Op grond van het bovenstaande concludeer ik dat de bedenkingen geen beletsel vormen om tot algemeen 

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

Het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor 

ndonderneming, die er toe strekt dat aan de 

de derde, aan wie een uitzendkracht ter beschikking wordt gesteld door een 

atie waarbij de uitzendkracht achtereenvolgens in dienst is bij 
verschillende werkgevers die redelijkerwijze geacht moeten worden ten aanzien van de verrichte arbeid 

t bij de opdrachtgever;’ 

de werkgever zendt voor ten minste vijftien procent van het totale premieplichtig loon op jaarbasis uit op 
in artikel 7:691 lid 2 BW, zoals nader 

gedefinieerd in Bijlage 1, behorend bij artikel 5.1 van de Regeling van de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën van 2 december 2005, Directie Sociale 

/F&W/05/96420, ter uitvoering van de Wet financiering sociale verzekeringen 
 december 2005. Met ingang 

van de inwerkingtreding van dit besluit geldt dat de uitzendonderneming aan dit criterium heeft voldaan 
 

_______________________________________________  
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Artikel 13 Uitzendfasen

‘e. In afwijking van het bepaalde onder a., b. en d. van dit lid geldt voor uitzendkrachten de AOW
gerechtigde leeftijd bereiken dat de uitzendkracht werkzaam is in fase A zolang deze nog niet in meer 
dan 130 weken voor dezelfde uitzendonderneming heeft gewerkt.’

Artikel 14, lid 6 komt te luiden:

Artikel 14 Beëindiging van de uitzendovereenkomst met uitzendbe

‘6. Elke uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt van rechtswege op de dag waarop de 
uitzendkracht de AOW
individuele uitzendovereenkomst.’

Artikel 15, lid 5 komt te luiden:

Artikel 15 Beëindiging van de detacheringsovereenkomst

‘5. Elke detacheringsovereenkomst voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd eindigt van rechtswege op de 
dag waarop de uitzendkracht de AOW
afgeweken in de individuele detacheringsovereenkomst.’

Artikel 17, lid 6, eerste volzin komt te luiden:

Artikel 17 Opvolgend werkgeverschap, rechtspositie en beloning

‘6. Uitzendkrachten die de AOW
Indien er sprake is
leeftijd bereikt, geldt zo nodig in afwijking van de leden 4 en 5 van dit artikel:’

Artikel 22, lid 1, normtabel komt te luiden:

Artikel 22 Salaris 
‘Normtabel in euro’s per 4 juli 2

Functiegroep 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Artikel 22, lid 2, instroomtabel komt te luiden:

Artikel 22 Salaris 
‘Instroomtabel in euro’s vanaf 1 juli 2011

Functiegroep 
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2 

3 

Artikel 22, lid 5.g. komt te luiden:

Artikel 22 Salaris 

‘g. Uitruil van loon, bovenwettelijke vakantiedagen, toeslagen als bedoeld in artikel 25, 26 en compensatie
uren als bedoeld in artikel 27, wordt beperkt tot een maximum van 30 procent 
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Artikel 13 Uitzendfasen 

In afwijking van het bepaalde onder a., b. en d. van dit lid geldt voor uitzendkrachten de AOW
tigde leeftijd bereiken dat de uitzendkracht werkzaam is in fase A zolang deze nog niet in meer 

dan 130 weken voor dezelfde uitzendonderneming heeft gewerkt.’ 

Artikel 14, lid 6 komt te luiden: 

Artikel 14 Beëindiging van de uitzendovereenkomst met uitzendbeding 

Elke uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt van rechtswege op de dag waarop de 
uitzendkracht de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken in de 
individuele uitzendovereenkomst.’ 

luiden: 

Artikel 15 Beëindiging van de detacheringsovereenkomst 

Elke detacheringsovereenkomst voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd eindigt van rechtswege op de 
dag waarop de uitzendkracht de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, tenzij hiervan uitdrukkeli
afgeweken in de individuele detacheringsovereenkomst.’ 

Artikel 17, lid 6, eerste volzin komt te luiden: 

Artikel 17 Opvolgend werkgeverschap, rechtspositie en beloning 

Uitzendkrachten die de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken 
Indien er sprake is van opvolgend werkgeverschap bij een uitzendkracht die de AOW
leeftijd bereikt, geldt zo nodig in afwijking van de leden 4 en 5 van dit artikel:’

Artikel 22, lid 1, normtabel komt te luiden: 

‘Normtabel in euro’s per 4 juli 2011 

Beginsalaris Eindsalaris 

(per uur in euro’s) (per uur in euro’s) 

8,73 11,03 

8,99 11,71 

9,33 12,47 

9,76 13,45 

10,19 14,50 

10,69 15,74 

11,33 17,08 

12,03 19,36 

12,85 21,79 

Artikel 22, lid 2, instroomtabel komt te luiden: 

‘Instroomtabel in euro’s vanaf 1 juli 2011 

Beginsalaris Normperiodiek

(per uur in euro’s) (in procenten)

8,28 2,75 

8,28 2,75 

8,28 2,75’

Artikel 22, lid 5.g. komt te luiden: 

Uitruil van loon, bovenwettelijke vakantiedagen, toeslagen als bedoeld in artikel 25, 26 en compensatie
uren als bedoeld in artikel 27, wordt beperkt tot een maximum van 30 procent 

20 januari 2012 

In afwijking van het bepaalde onder a., b. en d. van dit lid geldt voor uitzendkrachten de AOW-
tigde leeftijd bereiken dat de uitzendkracht werkzaam is in fase A zolang deze nog niet in meer 

Elke uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt van rechtswege op de dag waarop de 
gerechtigde leeftijd bereikt, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken in de 

Elke detacheringsovereenkomst voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd eindigt van rechtswege op de 
gerechtigde leeftijd bereikt, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt 

van opvolgend werkgeverschap bij een uitzendkracht die de AOW-gerechtigde 
leeftijd bereikt, geldt zo nodig in afwijking van de leden 4 en 5 van dit artikel:’ 

Normperiodiek 

(in procenten) 

2,75 

2,75 

2,75 

2,75 

2,75 

2,75 

2,75 

2,75 

2,75’ 

Normperiodiek 

(in procenten) 

 

 

2,75’ 

Uitruil van loon, bovenwettelijke vakantiedagen, toeslagen als bedoeld in artikel 25, 26 en compensatie-
uren als bedoeld in artikel 27, wordt beperkt tot een maximum van 30 procent van het feitelijk loon.’ 
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Artikel 33, lid 2 komt te luiden:

Artikel 33 Arbeidsongeschiktheid

‘2. De uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt bij het intreden van arbeidsongeschiktheid op grond 
van artikel 14 lid 4 van de CAO. Indien hiervan sprake is e
uitkering op grond van de Ziektewet, vult de uitzendonderneming deze uitkering als volgt aan:
– gedurende de eerste 52 weken van arbeidsongeschiktheid tot 91 procent van het uitkeringsdagloon. 

De uitkering en de aanvul
geldende minimumloon en bedragen ten hoogste het maximumdagloon conform de Wet financiering 
sociale verzekeringen;

– gedurende de 53

Artikel 40, sub c en lid 14 komen te luiden:

Artikel 40 Betaalbaarstelling reserveringen en vakantiebijslag

‘C. Uitbetaling reserveringen uitzendkrachten die de AOW

14. Bij uitzendkrachten die de AOW

Artikel 41, leden 7 en 8 worden toegevoegd en komen te luiden:

Artikel 41 Percentages reserveringen, inhoudingen en wachtdagcompensatie

‘7. In onderstaande tabel zijn de van toepassing zijnde percentages opgenomen van de gehele 
de CAO: 

Artikel 

artikel 41 lid 1a 

artikel 41 lid 1b reservering wettelijke vakantiedagen

artikel 41 lid 1b uitbetaling bovenwettelijke vakantiedagen

artikel 41 lid 2 

artikel 41 lid 3 

artikel 41 lid 4 

artikel 41 lid 5 Uitzendbedrijven I

artikel 41 lid 5 Uitzendbedrijven II

artikel 41 lid 6 Uitzendbedrijven I

artikel 41 lid 6 Uitzendbedrijven II

8. In artikel 6 Bijlage II van de CAO is de berekeningsmethodiek van de 

Artikel 50, lid 3.a komt te luiden:

Artikel 50 Faciliteiten voor werknemersorganisaties

‘3. a. De uitzendkracht zal, nadat hij dit aan de uitzendonderneming kenbaar heeft gemaakt, ten minste 
eenmaal per jaar in de gelegenheid word
werknemersorganisatie aan te vragen bij de uitzendonderneming. De informatie met betrekking tot 
de hoogte van de vakbondscontributie dient door de desbetreffende vakbond aan de 
uitzendonderneming te wor

Bijlage II Aanvullende bepalingen beloning, artikel 6.d., artikel 11 en artikel 15 komen te luiden:

BIJLAGE II AANVULLENDE BEPALINGEN BELONING

Artikel 6d  

‘d. De percentages, bedoeld in artikel 41 lid 1b van de CAO, worden als volgt bereke
voltijdsjaarbasis aan een uitzendkracht toe te kennen vakantiedagen (20) wordt gedeeld door het aantal 
werkbare dagen in enig kalenderjaar. Het aantal bovenwettelijke vakantiedagen (4) wordt gedeeld door 
het aantal werkbare dagen in enig 
aantal op voltijdsjaarbasis toe te kennen vakantiedagen (24), alsmede de in enig jaar voorkomende 
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Artikel 33, lid 2 komt te luiden: 

Artikel 33 Arbeidsongeschiktheid 

De uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt bij het intreden van arbeidsongeschiktheid op grond 
van artikel 14 lid 4 van de CAO. Indien hiervan sprake is en de uitzendkracht recht heeft op een 
uitkering op grond van de Ziektewet, vult de uitzendonderneming deze uitkering als volgt aan:

gedurende de eerste 52 weken van arbeidsongeschiktheid tot 91 procent van het uitkeringsdagloon. 
De uitkering en de aanvulling zijn gezamenlijk ten minste gelijk aan het voor de uitzendkracht 
geldende minimumloon en bedragen ten hoogste het maximumdagloon conform de Wet financiering 
sociale verzekeringen; 

gedurende de 53ste t/m de 104e week tot 80 procent van het uitkerings

Artikel 40, sub c en lid 14 komen te luiden: 

Artikel 40 Betaalbaarstelling reserveringen en vakantiebijslag 

‘C. Uitbetaling reserveringen uitzendkrachten die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt

Bij uitzendkrachten die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt,’ 

Artikel 41, leden 7 en 8 worden toegevoegd en komen te luiden: 

Artikel 41 Percentages reserveringen, inhoudingen en wachtdagcompensatie

In onderstaande tabel zijn de van toepassing zijnde percentages opgenomen van de gehele 

artikel 41 lid 1b reservering wettelijke vakantiedagen 

artikel 41 lid 1b uitbetaling bovenwettelijke vakantiedagen 

artikel 41 lid 5 Uitzendbedrijven I 

artikel 41 lid 5 Uitzendbedrijven II 

artikel 41 lid 6 Uitzendbedrijven I 

artikel 41 lid 6 Uitzendbedrijven II 

In artikel 6 Bijlage II van de CAO is de berekeningsmethodiek van de reserveringen opgenomen.’

Artikel 50, lid 3.a komt te luiden: 

Artikel 50 Faciliteiten voor werknemersorganisaties 

De uitzendkracht zal, nadat hij dit aan de uitzendonderneming kenbaar heeft gemaakt, ten minste 
eenmaal per jaar in de gelegenheid worden gesteld voldoening van vakbondscontributie aan een 
werknemersorganisatie aan te vragen bij de uitzendonderneming. De informatie met betrekking tot 
de hoogte van de vakbondscontributie dient door de desbetreffende vakbond aan de 
uitzendonderneming te worden verstrekt.’ 

Bijlage II Aanvullende bepalingen beloning, artikel 6.d., artikel 11 en artikel 15 komen te luiden:

BIJLAGE II AANVULLENDE BEPALINGEN BELONING 

De percentages, bedoeld in artikel 41 lid 1b van de CAO, worden als volgt bereke
voltijdsjaarbasis aan een uitzendkracht toe te kennen vakantiedagen (20) wordt gedeeld door het aantal 
werkbare dagen in enig kalenderjaar. Het aantal bovenwettelijke vakantiedagen (4) wordt gedeeld door 
het aantal werkbare dagen in enig kalenderjaar. Het aantal werkbare dagen wordt verkregen door het 
aantal op voltijdsjaarbasis toe te kennen vakantiedagen (24), alsmede de in enig jaar voorkomende 
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De uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt bij het intreden van arbeidsongeschiktheid op grond 
n de uitzendkracht recht heeft op een 

uitkering op grond van de Ziektewet, vult de uitzendonderneming deze uitkering als volgt aan: 
gedurende de eerste 52 weken van arbeidsongeschiktheid tot 91 procent van het uitkeringsdagloon. 

ling zijn gezamenlijk ten minste gelijk aan het voor de uitzendkracht 
geldende minimumloon en bedragen ten hoogste het maximumdagloon conform de Wet financiering 

week tot 80 procent van het uitkeringsdagloon.’ 

gerechtigde leeftijd heeft bereikt 

Artikel 41 Percentages reserveringen, inhoudingen en wachtdagcompensatie 

In onderstaande tabel zijn de van toepassing zijnde percentages opgenomen van de gehele looptijd van 

2012 

10,39% 

8,66% 

1,73% 

0,60% 

2,60% 

8,30% 

0,58% 

1,33% 

0,71% 

1,16% 

reserveringen opgenomen.’ 

De uitzendkracht zal, nadat hij dit aan de uitzendonderneming kenbaar heeft gemaakt, ten minste 
en gesteld voldoening van vakbondscontributie aan een 

werknemersorganisatie aan te vragen bij de uitzendonderneming. De informatie met betrekking tot 
de hoogte van de vakbondscontributie dient door de desbetreffende vakbond aan de 

Bijlage II Aanvullende bepalingen beloning, artikel 6.d., artikel 11 en artikel 15 komen te luiden: 

De percentages, bedoeld in artikel 41 lid 1b van de CAO, worden als volgt berekend. Het aantal op 
voltijdsjaarbasis aan een uitzendkracht toe te kennen vakantiedagen (20) wordt gedeeld door het aantal 
werkbare dagen in enig kalenderjaar. Het aantal bovenwettelijke vakantiedagen (4) wordt gedeeld door 

kalenderjaar. Het aantal werkbare dagen wordt verkregen door het 
aantal op voltijdsjaarbasis toe te kennen vakantiedagen (24), alsmede de in enig jaar voorkomende 
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zaterdagen, zondagen en feestdagen die niet op een zaterdag of zondag vallen, af te trekken v
aantal kalenderdagen in enig jaar. De deling wordt uitgedrukt in een percentage, tot op twee decimalen 
rekenkundig afgerond.’

Artikel 11  

‘11. In afwijking van de bepalingen van de CAO gelden de navolgende aanvullende arbeidsvoorwaarden 
uit de CAO voor de Bouwnijverheid
– artikel 11a lid 1, 2, 3, 7 en 8 (vierdaagse werkweek);
– artikel 18 (bereikbaarheidsdienst);
– artikel 23a lid 4 (seniorendagen);
– artikel 33 (prestatiebeloning);
– artikel 36 (vergoeding
– artikel 42 (reisurenvergoeding);
– artikel 92 (buitenlandse werknemers).’

Artikel 15  

‘15. In afwijking van de bepalingen van de CAO gelden de navolgende aanvullende arbeidsvoorwaarden 
uit de CAO voor de Bouwnijverheid
– artikel 11b met uitzondering van lid 8 en 9 (vierdaagse werkweek);
– artikel 23b lid 5 (seniorendagen);
– artikel 92 (buitenlandse werknemers).’

Aan bijlage IV Matrix Uitzendkrachten met een buitenlandse arbeidsovereenkomst (W
onderdeel Algemeen toegevoegd:

BIJLAGE IV MATRIX UITZENDKRACHTEN MET EEN BUITENLANDSE ARBEIDSOVEREENKOMST 
(WAGA) 
‘Algemeen Artikel 45 Aanvullende regeling uitzendkrachten niet permanent woonachtig in Nederland

Bijlage IV Matrix Uitzendkr
Bijlage VII Huisvestingsnormen’

Bijlage IV, onderdeel verwijzingen, artikel 1 Definities komt te luiden:
‘Artikel Van toepassing zijnde delen
Artikel 1 
Definities 

Integraal, met uitzondering van 
en sub k. als volgt: ‘een schriftelijke opgave van het loon’.’

Aan Bijlage IV wordt toegevoegd:
‘Bijlage VII Huisvestingsnormen

Bijlage VIII wordt toegevoegd:

‘BIJLAGE VIII  

Indien conform artikel 23 een aanpassing van de normtabel wordt afgesproken, wordt deze als volgt 
toegepast: 
1. De normtabel van de CAO voor Uitzendkrachten wordt met het afgesproken percentage verhoogd.
2. De feitelijke bruto-uurlonen van 

afgesproken percentage. Deze verhoging betreft alle uitzendkrachten die op genoemde datum een 
lopende uitzendovereenkomst hebben met hun uitzendonderneming, behalve:
a. de uitzendkrachten op 

Uitzendkrachten 2009
b. de uitzendkrachten die op genoemde datum een brutobeloning genieten conform de Instroomtabel 

salarissen van de CAO voor Uitze

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, 18 januari 2012

De Minister van Sociale Za
namens deze: 
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zaterdagen, zondagen en feestdagen die niet op een zaterdag of zondag vallen, af te trekken v
aantal kalenderdagen in enig jaar. De deling wordt uitgedrukt in een percentage, tot op twee decimalen 
rekenkundig afgerond.’ 

In afwijking van de bepalingen van de CAO gelden de navolgende aanvullende arbeidsvoorwaarden 
oor de Bouwnijverheid voor de vakkracht in een bouwplaatsfunctie:

artikel 11a lid 1, 2, 3, 7 en 8 (vierdaagse werkweek); 
artikel 18 (bereikbaarheidsdienst); 
artikel 23a lid 4 (seniorendagen); 
artikel 33 (prestatiebeloning); 
artikel 36 (vergoeding bereikbaarheidsdienst); 
artikel 42 (reisurenvergoeding); 
artikel 92 (buitenlandse werknemers).’ 

In afwijking van de bepalingen van de CAO gelden de navolgende aanvullende arbeidsvoorwaarden 
CAO voor de Bouwnijverheid voor de vakkracht in een UTA-functie:

artikel 11b met uitzondering van lid 8 en 9 (vierdaagse werkweek); 
artikel 23b lid 5 (seniorendagen); 
artikel 92 (buitenlandse werknemers).’ 

Aan bijlage IV Matrix Uitzendkrachten met een buitenlandse arbeidsovereenkomst (W
onderdeel Algemeen toegevoegd: 

BIJLAGE IV MATRIX UITZENDKRACHTEN MET EEN BUITENLANDSE ARBEIDSOVEREENKOMST 

Artikel 45 Aanvullende regeling uitzendkrachten niet permanent woonachtig in Nederland
Bijlage IV Matrix Uitzendkrachten met een buitenlandse arbeidsovereenkomst (WAGA)
Bijlage VII Huisvestingsnormen’ 

Bijlage IV, onderdeel verwijzingen, artikel 1 Definities komt te luiden: 
Van toepassing zijnde delen 
Integraal, met uitzondering van ‘zie artikel 7:691 BW’ in sub r. en ‘als bedoeld in 7:690 BW’ in sub u. 
en sub k. als volgt: ‘een schriftelijke opgave van het loon’.’ 

Aan Bijlage IV wordt toegevoegd: 
Huisvestingsnormen 

Bijlage VIII wordt toegevoegd: 

Indien conform artikel 23 een aanpassing van de normtabel wordt afgesproken, wordt deze als volgt 

De normtabel van de CAO voor Uitzendkrachten wordt met het afgesproken percentage verhoogd.
uurlonen van uitzendkrachten worden per de afgesproken datum verhoogd met het 

afgesproken percentage. Deze verhoging betreft alle uitzendkrachten die op genoemde datum een 
lopende uitzendovereenkomst hebben met hun uitzendonderneming, behalve:

de uitzendkrachten op wie op genoemde datum krachtens artikel 19 lid 5 van de 
Uitzendkrachten 2009–2014 de inlenersbeloning wordt toegepast; 
de uitzendkrachten die op genoemde datum een brutobeloning genieten conform de Instroomtabel 
salarissen van de CAO voor Uitzendkrachten 2009–2014.’ 

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. 

Gravenhage, 18 januari 2012 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 

20 januari 2012 

zaterdagen, zondagen en feestdagen die niet op een zaterdag of zondag vallen, af te trekken van het 
aantal kalenderdagen in enig jaar. De deling wordt uitgedrukt in een percentage, tot op twee decimalen 

In afwijking van de bepalingen van de CAO gelden de navolgende aanvullende arbeidsvoorwaarden 
voor de vakkracht in een bouwplaatsfunctie: 

In afwijking van de bepalingen van de CAO gelden de navolgende aanvullende arbeidsvoorwaarden 
functie: 

 

Aan bijlage IV Matrix Uitzendkrachten met een buitenlandse arbeidsovereenkomst (WAGA) wordt aan het 

BIJLAGE IV MATRIX UITZENDKRACHTEN MET EEN BUITENLANDSE ARBEIDSOVEREENKOMST 

Artikel 45 Aanvullende regeling uitzendkrachten niet permanent woonachtig in Nederland 
achten met een buitenlandse arbeidsovereenkomst (WAGA) 

‘zie artikel 7:691 BW’ in sub r. en ‘als bedoeld in 7:690 BW’ in sub u. 

Integraal’ 

Indien conform artikel 23 een aanpassing van de normtabel wordt afgesproken, wordt deze als volgt 

De normtabel van de CAO voor Uitzendkrachten wordt met het afgesproken percentage verhoogd. 
uitzendkrachten worden per de afgesproken datum verhoogd met het 

afgesproken percentage. Deze verhoging betreft alle uitzendkrachten die op genoemde datum een 
lopende uitzendovereenkomst hebben met hun uitzendonderneming, behalve: 

wie op genoemde datum krachtens artikel 19 lid 5 van de CAO voor 

de uitzendkrachten die op genoemde datum een brutobeloning genieten conform de Instroomtabel 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het 
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De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
M.H.M. van der Goes. 

Staatscourant 2012 nr. 1402 20 januari 2012

De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, 

20 januari 2012 


