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Er zijn heel wat nieuwigheden in de uitzendwetgeving! 

 

Bent u al op de hoogte?  

 

In deze brochure krijgt u een overzicht van de bestaande en de nieuwe mogelijkheden om beroep 

te doen op uitzendarbeid maar ook van de nieuwe verplichtingen die op uw bedrijf zullen rusten.  

 

Omdat de uitzendwetgeving niet langer aangepast was aan de moderne economische en 

maatschappelijke context hebben de sociale partners van de uitzendsector in januari 2012 een 

akkoord gesloten met betrekking tot de modernisering van deze wetgeving.  

 

In dit akkoord wordt onder meer een oplossing uitgewerkt voor enkele belangrijke knelpunten in de 

huidige regelgeving, namelijk het motief instroom en de opeenvolgende dagcontracten.  

Naast de bestaande motieven voor uitzendarbeid komt er dus een nieuw motief bij: het motief 

instroom. In de nabije toekomst kan u in uw onderneming uitzendkrachten tewerk stellen met het 

oog op een vaste aanwerving zonder daarvoor de toestemming te moeten vragen aan de 

syndicale delegatie.  

Wat de opeenvolgende dagcontracten betreft zal er in de toekomst met procedures op het 

niveau van de onderneming gewerkt worden waarbij er duidelijk meer betrokkenheid zal zijn van 

de werknemersorganisaties.  

Naast de huidige informatieverplichtingen in het kader van cao nr. 5 en nr. 9 zal uw onderneming 

de vakbondsafvaardiging uitgebreider moeten informeren over de tewerkstelling van 

uitzendkrachten.   

 

Voorzien wordt dat de vereiste wettelijke aanpassingen in werking treden tegen 1 september 

2013.  
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1. Wanneer kan u beroep doen op uitzendarbeid?  

 

Uitzendarbeid is een tijdelijk werk dat wordt uitgevoerd door een werknemer, de uitzendkracht, voor 

rekening van een werkgever, het uitzendbureau, bij een derde, de klant-gebruiker. 

Bij uitzendarbeid ontstaat een driehoeksverhouding tussen 3 partijen:  

 het uitzendbureau: het bedrijf dat de uitzendkracht aanwerft om deze ter beschikking te 

stellen van een klant-gebruiker;  

 de uitzendkracht: de werknemer die een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid sluit om 

ter beschikking van een klant-gebruiker te worden gesteld;  

 de klant-gebruiker: het bedrijf dat een beroep doet op een uitzendbureau om tijdelijk over 

een werknemer te kunnen beschikken. 

Toegelaten uitzendarbeid is de activiteit die wordt uitgeoefend op grond van een 

arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid en tot doel heeft: 

 

- in de vervanging van een vaste werknemer te voorzien; 

- te beantwoorden aan een tijdelijke vermeerdering van werk; 

- te zorgen voor de uitvoering van een uitzonderlijk werk; 

- te zorgen voor de uitvoering van artistieke prestaties;  

- IBO interim;  

- en vanaf 1 september 2013 zal er nog een nieuwe reden bijkomen met name het 

motief instroom! 

De maximumduur tijdens dewelke uitzendarbeid toegelaten is, alsook de procedure die moet worden 

gevolgd om een beroep te mogen doen op uitzendarbeid, verschillen al naargelang het om 

vervanging, vermeerdering van werk of uitzonderlijk werk gaat. Daarenboven kan de duur en de 

procedure die door desgevallend de klant of het uitzendbureau moet nageleefd worden variëren 

afhankelijk van het feit of er een vakbondsafvaardiging aanwezig is binnen de onderneming van de 

klant.  

In de hierna volgende schema’s A en B ziet u de verschillen.  
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A. INDIEN ER GEEN VAKBONDSAFVAARDIGING AANWEZIG IS BIJ DE KLANT 

 

REDEN VAN UITZENDARBEID DUUR TE VOLGEN PROCEDURE 

1° Vervanging van een vaste werknemer 

- Schorsing v/d AO duur van de schorsing geen procedure 

- Einde v/d AO via opzegging of 

dringende reden 

6 maanden 

+ verlenging met 6 maanden 

1° info SF 

2° info SF 

- Einde van de AO om een andere 

reden 

6 maanden 

+ verlenging met 6 maanden 

1° geen procedure 

2° info SF 

2° Tijdelijke vermeerdering van werk 

 

6 maanden 

+ 1ste verlenging met 6 

maanden 

+ 2de verlenging met 6 

maanden 

1° info SF 

2° info SF 

 

3° aanvraag bij de CGD 

3° Uitzonderlijk werk 3 maanden (*) geen procedure (*) 

4° Artistieke prestaties geen max. duur geen procedure 

5° Tewerkstellingstraject – IBO 

INTERIM 

6 maanden + verlenging met 6 

maanden 
Voorafgaande kennisgeving 

 

Toelichting:  

SF: Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten 

CGD: Commissie Goede Diensten 

 

(*): behalve uitzonderingen 
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B. INDIEN ER BIJ DE KLANT EEN VAKBONDSAFVAARDIGING AANWEZIG IS 

 

 REDEN VAN UITZENDARBEID DUUR TE VOLGEN PROCEDURE 

1° Vervanging van een vaste werknemer 

- Schorsing v/d AO duur van de schorsing geen procedure 

- Einde v/d AO via opzegging of 

dringende reden 

6 maanden 

+ verlenging met 6 maanden 

Voorafgaande toestemming 

Voorafgaande toestemming 

- Einde van de AO om een andere 

reden 

6 maanden 

+ verlenging met 6 maanden 

geen procedure 

Voorafgaande toestemming 

2° Tijdelijke vermeerdering van werk 
Overeen te komen bij de 

toestemming 
Voorafgaande toestemming 

3° Uitzonderlijk werk 3 maanden (*) geen procedure (*) 

4° Artistieke prestaties geen max. duur geen procedure 

5° Tewerkstellingstraject – IBO 

INTERIM 

6 maanden + verlenging met 6 

maanden 
Voorafgaande kennisgeving 

 

(*): behalve uitzonderingen 
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2. Modernisering van de regelgeving  

 

De sociale partners van de uitzendsector hebben nu wijzigingen aangebracht aan het regelgevend 

kader. Er zijn afspraken gemaakt over de opeenvolgende dagcontracten, er is de introductie van 

het nieuwe motief instroom en er is in het algemeen een verdergaande informatie en 

raadplegingsverplichting voor de klant en in sommige gevallen voor het uitzendbureau.  

 

Hierna worden de krachtlijnen van deze nieuwigheden weergegeven:  

A. Dagcontracten  

 

 De nieuwe afspraken gaan alleen over de opeenvolgende dagcontracten, gewone 

dagcontracten blijven onbeperkt mogelijk. 

 Opeenvolgende dagcontracten zijn toegestaan maar er moet in hoofde van de klant een 

nood aan flexibiliteit zijn. 

 Als klant bent u verantwoordelijk voor het al dan niet bestaan van de nood aan flexibiliteit 

en moet u dit kunnen bewijzen in geval van betwisting. Nood aan flexibiliteit is een ruim 

begrip. 

 Aan het gebruik van opeenvolgende dagcontracten is een bijzondere informatie- en 

raadplegingsprocedure verbonden die de klant moet respecteren. 

 De paritaire comités van de klanten hebben in dit kader slechts een beperkte 

bevoegdheid. 

 Binnen de NAR zal een evaluatie plaatsvinden. 

 

B. Motief instroom  

 

 Een nieuwe mogelijkheid om een beroep te doen op uitzendarbeid voor de eventuele 

invulling van een werkpost. 

 Het grote voordeel van dit motief is dat de vakbondsafvaardiging geen toestemming moet 

geven.  

 Er is een maximum aantal pogingen en een maximumduur van de tewerkstelling 

verbonden aan het motief instroom (de regel ‘3-6-9’). 

 De klant moet zijn vakbondsafvaardiging informeren over de naleving van de regel ‘3-6-9’. 
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 De klant moet het uitzendbureau informeren over het aantal reeds ondernomen pogingen. 

De uitzendkracht wordt daaropvolgend door het uitzendkantoor op de hoogte gebracht 

van het aantal reeds ondernomen pogingen. 

 Er zijn sancties op de niet naleving van het maximum aantal pogingen.  

 Er is een verbod op het gebruik van dagcontracten in het kader van het motief instroom. 

 Voor een zeer beperkte groep van uitzendkrachten moet voorzien worden in een 

tewerkstellingsgarantie van 1 maand.  

 Er zijn bijzonderheden verbonden aan de aanwerving van de uitzendkracht door de klant 

na het beroep op het motief instroom. 

 

C. Informatie en controle aangaande de tewerkstelling 

van uitzendkrachten binnen de onderneming van de klant 

 

 De vakbonden zullen door de klant of door het uitzendbedrijf verder geïnformeerd worden 

over de tewerkstelling van uitzendkrachten binnen het bedrijf.  

 

D. De inwerkingtreding en de opheffingsbepalingen  

 

 Voorzien wordt dat de vereiste wettelijke aanpassingen in werking treden tegen 1 

september 2013. 

 Zodra de ontwerp-cao in werking treedt, worden de cao’s nr. 36 en nr. 58 opgeheven.  
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3. Dagcontracten  

 

De nieuwe afspraken gaan alleen over de opeenvolgende dagcontracten, 
gewone dagcontracten blijven onbeperkt mogelijk 

Er is geen enkele wijziging wat de toelaatbaarheid van dagcontracten betreft. Uitzendbureaus en 

klanten kunnen nog steeds kiezen voor het gebruik van dagcontracten.  

Gewone dagcontracten blijven toegestaan zonder enige procedure of 

informatieverplichting.  

De nieuwigheid bevindt zich op het niveau van het gebruik van de opeenvolgende 

dagcontracten.  

 

Opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid worden gedefinieerd als “de 

arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid bij eenzelfde klant, die elk een looptijd van 

vierentwintig uur niet overschrijden, en die elkaar onmiddellijk opvolgen of hooguit gescheiden 

worden door een feestdag en/of door de gewone inactiviteitsdagen die binnen de onderneming 

van de klant gelden voor de categorie van werknemers waartoe de uitzendkracht behoort.” 

 

Het voorgaande begrip “gewone inactiviteitsdag” verwijst naar inactiviteitsdagen die eigen zijn aan 

de arbeidsregeling die van toepassing is in de onderneming van de klant of in één van de 

afdelingen van de onderneming, en niet op de gewone inactiviteitsdagen die eigen zijn aan de 

arbeidsregeling die voor elke werknemer individueel geldt. De klant moet het uitzendbureau 

hierover informeren.  

Voorbeeld 1: Een uitzendkracht werkt deeltijds en zal dinsdag geen prestaties leveren. Een dagcontract 

op maandag en op woensdag zal niet aanzien worden als opeenvolgende dagcontracten indien de 

afdeling waar de uitzendkracht werkt op dinsdag actief is.  

Voorbeeld 2: Er wordt in de afdeling waar de uitzendkracht tewerkgesteld wordt nooit gewerkt op 

donderdag. Dagcontracten op woensdag en vrijdag worden aanzien als opeenvolgende dagcontracten.  

 
Opeenvolgende dagcontracten zijn toegestaan maar er moet een nood aan 
flexibiliteit zijn in hoofde van de klant 

Er is overeengekomen dat er zeker geen verbod wordt ingevoerd op het gebruik van 

opeenvolgende dagcontracten bij dezelfde klant.  
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In de wetgeving wordt echter wel toegevoegd dat opeenvolgende dagcontracten voor 

uitzendarbeid bij eenzelfde klant alleen toegestaan kunnen worden voor zover er een nood aan 

flexibiliteit voor het gebruik van opeenvolgende dagcontracten is. De verantwoordelijkheid en de 

bewijslast hiervan in geval van betwisting, liggen bij de klant. 

Onder nood aan flexibiliteit voor het gebruik van opeenvolgende dagcontracten moet verstaan 

worden:  

- Wanneer het werkvolume bij de klant grotendeels afhankelijk is van externe factoren  

- of het werkvolume sterk fluctueert  

- of gekoppeld is aan de aard van de opdracht.  

 

 

De klant moet de nood aan flexibiliteit bewijzen maar dit is een ruim begrip 

De klant kan met alle mogelijke middelen van bewijs de nood aan flexibiliteit aantonen. De 

regelgeving legt niet op dat de vakbondsafvaardiging of de ondernemingsraad hier vooraf over 

moet geïnformeerd of geraadpleegd worden. Een uitzendkantoor heeft noch de verplichting noch 

de bevoegdheid om hier een oordeel over te vellen.  

 

De invulling van het begrip ‘nood aan flexibiliteit’ is zeer ruim.  

De nood aan flexibiliteit moet volgen uit één van de volgende oorzaken:  

 

 Wanneer het werkvolume bij de klant grotendeels afhankelijk is van externe 

factoren; 

Dit kunnen klimatologische redenen zijn, maar evengoed ook andere externe factoren zoals de 

zeer wisselende omvang van de vraag van de klanten van de bedrijven en de wisselende 

omvang van leveringen door leveranciers.  

Voorbeeld: De onderneming die de verpakking van bepaalde producten verzorgt zal deze pas 

kunnen verpakken wanneer de levering heeft plaatsgevonden.  

 

 Of wanneer het werkvolume bij de klant sterk fluctueert; 

Dit kan onder meer zijn wanneer de toevoer van werk een wisselend karakter heeft.  

Voorbeeld: In de logistieke sector wordt de planning vaak in de namiddag gemaakt voor de 

daaropvolgende dag.  Slechts op dat ogenblik zijn de orders voor de daaropvolgende dag binnen 

en kan de personeelsplanning gemaakt worden.  
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 Of wanneer het werkvolume gekoppeld is aan de aard van de opdracht.  

Bepaalde opdrachten zijn steeds van korte duur en rechtvaardigen daardoor de nood aan 

flexibiliteit.  

Voorbeeld: Voor de opname van een reclamespot is er één dag werk maar mogelijk wordt er de 

dag nadien een andere spot opgenomen. De aard van de opdracht rechtvaardigt het gebruik van 

opeenvolgende dagcontracten.  

 

Wanneer de klant de nood aan flexibiliteit niet kan bewijzen in het kader van de hierna vermelde 

procedure, is het uitzendbureau aan de uitzendkracht, bovenop het loon, een vergoeding 

verschuldigd die overeenstemt met het loon dat had moeten betaald worden indien een 

arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid van twee weken zou zijn gesloten.  

Aangezien de klant de enige is die de nood aan flexibiliteit kan aantonen, kunnen het 

uitzendkantoor en de klant de doorwerking van de gevolgen van een inbreuk, contractueel 

vastleggen.  

 

Om opeenvolgende dagcontracten te gebruiken is er een bijzondere 
informatie- en raadplegingsprocedure die de klant moet respecteren  

Er wordt in dit kader een bijzondere informatie- en raadplegingsprocedure ingevoerd die 

verschillend is indien er al dan niet een ondernemingsraad (of vakbondsafvaardiging) is:  

 

Indien er een ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging bestaat bij de klant:  

1. Op zesmaandelijkse basis is er een informatie/consultatie aan de ondernemingsraad (OR) 

of, bij ontstentenis, de vakbondsafvaardiging over het gebruik van de opeenvolgende 

dagcontracten binnen de onderneming van de klant. Deze informatie/consultatie mag dus a 

posteriori gebeuren en de inhoud en vorm worden bepaald op ondernemingsniveau.  

2. Indien er bezwaren zouden zijn in de ondernemingsraad (of bij ontstentenis de 

vakbondsafvaardiging) tegen het gebruik van opeenvolgende dagcontracten, kan een 

individueel dossier aanhangig worden gemaakt op het niveau van het paritair comité van 

de sector waartoe de onderneming behoort (PC). De bezwaren geformuleerd door de 

ondernemingsraad (of bij ontstentenis de vakbondsafgevaardigden) dienen te gaan over de 

inhoud van het bewijs van de nood aan flexibiliteit. Het PC van de klant kan zich alleen 

uitspreken over individuele dossiers en mag alleen interpretaties geven in overeenstemming 

met het kader dat werd opgelegd door de cao gesloten in de NAR. De PC’s van de klanten 

kunnen dus niet raken aan het principe dat (opeenvolgende) dagcontracten toegelaten zijn. 
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Ze mogen geen bijkomende beperkingen opleggen of andere punten doorvoeren met een 

algemene draagwijdte.  

Voorbeeld: Een PC kan bijvoorbeeld niet stellen dat er maximaal 5 opeenvolgende 

dagcontracten toegestaan zijn.  

3. De voornoemde overlegprocedure moet worden gevolgd vooraleer men zich tot de 

rechtbank (RB) kan wenden.  

 

 

Indien er geen ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging bestaat bij de klant:  

1. In dit geval moeten de uitzendbedrijven, uiterlijk aan het einde van de kalendermaand 

volgend op die gedurende welke de terbeschikkingstelling van de uitzendkrachten een 

aanvang heeft genomen, aan het Sociaal Fonds voor de uitzendkrachten (SF) de 

namen van de bedrijven die gebruik maken van opeenvolgende dagcontracten meedelen.  

2. Indien uit het onderzoek van een individueel dossier op het niveau van de Commissie van 

Goede Diensten (CGD) zou blijken dat men zich bevindt in een situatie van flagrant 

misbruik, kan dit individuele dossier voorgelegd worden aan het paritair comité van de 

sector waartoe de klant behoort (PC) alwaar men poogt een compromis te vinden.  

3. De voornoemde overlegprocedure moet eveneens worden gevolgd vooraleer men zich tot de 

rechtbank (RB) kan wenden. 

  

OR 
• op 6maandelijkse basis  de OR (of bij ontstentenis vakbondsafvaardiging) informeren 

PC  

• in geval van bezwaar tegen het gebruik van opeenvolgende dagcontracten: mogelijk 
een  dossier voorleggen aan het PC van de sector van de klant 

RB 
• voorgaande stappen verplicht doorlopen alvorens de rechtbank te vatten  

SF 

•  uiterlijk aan het einde van de kalendermaand volgend op die  gedurende welke de terbeschikkingstelling 
van de uitzendkrachten een aanvang heeft genomen, aan het Sociaal Fonds de namen doorgeven van de 
gebruikers die gebruik maken van opeenvolgende dagcontracten  

CGD  
•  mogelijk onderzoek van de lijsten van het Sociaal Fonds door de werknemersvertegenwoordigers aanwezig 

in de CGD 

PC  
•  indien door onderzoek in de CGD er flagrant misbruik wordt vastgesteld: dan kan het dossier overgemaakt 

worden  aan PC van de sector van de klant 

RB 
•  voorgaande stappen verplicht doorlopen alvorens de rechtbank te vatten  
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Het paritaire comité van de sector van de klant heeft slechts een beperkte 
bevoegdheid  

De paritaire comités van de sectoren kunnen verduidelijkingen verstrekken of eigen modaliteiten 

vaststellen met betrekking tot de informatie-, raadplegings- en betwistingsprocedures.  

 

Aan het principe van de toelaatbaarheid van opeenvolgende dagcontracten kan op het 

niveau van de sectoren geenszins geraakt worden, evenmin aan de invulling van het 

begrip ‘nood aan flexibiliteit’.  

 

Sectoren kunnen geen cao’s sluiten die ingaan tegen het kader dat vastgelegd werd in 

de wet en de cao van de NAR (hogere rechtsbronnen). Sectoren kunnen ook geen 

bijkomende beperkingen opleggen zoals bijvoorbeeld het opleggen van een maximaal 

aantal opeenvolgende dagcontracten.  

 

Binnen de NAR zal een evaluatie plaatsvinden 

Binnen de NAR vindt een tweejaarlijkse evaluatie plaats aangaande het gebruik van 

opeenvolgende dagcontracten.  
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4. Motief instroom  

 

Een nieuwe mogelijkheid om een beroep te doen op uitzendarbeid voor de 
eventuele invulling van een werkpost 

Naast de bestaande motieven om beroep te doen op uitzendkrachten, met name om te voorzien in 

de vervanging van een vaste werknemer, te beantwoorden aan een tijdelijke vermeerdering van 

werk of te zorgen voor de uitvoering van uitzonderlijk werk, komt er een nieuw motief bij.  

Uitzendarbeid kan voortaan ook aangewend worden met als doel om een uitzendkracht ter 

beschikking te stellen van een klant voor de invulling van een vacante betrekking, met de 

bedoeling om na afloop van de periode van terbeschikkingstelling de uitzendkracht vast in dienst te 

laten nemen door de klant voor diezelfde betrekking. De periode van terbeschikkingstelling van de 

uitzendkracht onder het motief instroom beoogt enerzijds de klant kennis te laten maken met de 

competenties en attitude van de uitzendkracht en beoogt anderzijds de uitzendkracht kennis te 

laten maken met de werkomgeving bij de klant.  

 

De eventueel daaropvolgende “vaste” aanwerving van de uitzendkracht door de klant zal moeten 

gebeuren door middel van een arbeidsovereenkomst in de zin van de Wet van 3 juli 1978 

betreffende de arbeidsovereenkomsten (in principe een contract van onbepaalde duur). In hoofde 

van de klant is er echter geenszins een aanwervingsverplichting! 

 

Het nieuwe motief voert geen wijzigingen door aan het motief vervanging van een vaste 

werknemer wiens arbeidsovereenkomst geschorst is.  

 

Het grote voordeel van dit motief is dat de vakbondsafvaardiging geen 
toestemming moet geven.  

Voor dit motief is geen toestemming van de vakbondsafvaardiging van de klant vereist. De klant 

moet zijn vakbondsafvaardiging echter wel voorafgaandelijk informeren en raadplegen. De 

informatie en raadpleging hebben betrekking op de motivering om een beroep te doen op dat 

motief, de betrokken werkpost(en) en functie(s). Deze moeten duidelijk beschreven worden, zodat 

men weet over welke functies men spreekt. De vakbondsafvaardiging moet geïnformeerd worden 

wanneer de klant beroep wenst te doen op het motief instroom. De vakbondsafvaardiging moet 

daarentegen niet voorafgaandelijk geraadpleegd worden bij iedere concrete poging.  
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Deze informatieverstrekking wordt voorzien om een eventueel ‘carrouseleffect’ te vermijden, 

waarbij een klant weer een beroep zou doen op het motief instroom, voor dezelfde werkpost en 

dezelfde functie, boven de toegelaten grenzen.   

 

Er is een maximum aantal pogingen en een maximumduur van de 
tewerkstelling verbonden aan het motief instroom 

De regel van 3-6-9 wordt toegepast:  

 De klant kan voor de invulling van de bepaalde vacante werkpost maximaal 3 

uitzendkrachten testen (“3 pogingen”) in die specifieke werkpost.  

 Het totaal van alle pogingen voor de functie mag maximaal een tewerkstellingsperiode 

van 9 maanden omvatten.  

 De individuele uitzendkracht mag maximaal 6 maanden tewerkgesteld worden bij de klant 

onder dit motief.   

Voorbeeld: Een eerste uitzendkracht presteert 3 maanden met wekelijkse arbeidsovereenkomsten 

voor uitzendarbeid onder het motief instroom (hierna: instroomcontracten) en wordt niet 

weerhouden. Een tweede uitzendkracht wordt ter beschikking gesteld met een instroomcontract, 

maar blijkt niet te voldoen na 4 maanden.  

Dan is er een 3de instroomcontract mogelijk voor een maximumduur van tewerkstelling van twee 

maanden (9 maanden in totaal).  

 

Voor de berekening van deze maximale duurtijden van 6 en 9 maanden dient rekening te worden 

gehouden met de periodes van activiteit van de uitzendkracht bij het uitzendbureau voor de 

invulling van de specifieke werkpost bij de klant. Dit zijn de periodes tijdens de welke de 

uitzendkracht verbonden is door een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid.  

Zo zal bijvoorbeeld de periode van collectieve sluiting van de onderneming niet meetellen wanneer 

de uitzendkracht niet onder contract staat op dat ogenblik. Hetzelfde geldt voor periodes van 

vakantie of ziekte die vallen buiten de duur van de arbeidsovereenkomst.  

 

Voor de berekening van de totale duur van de 9 maanden wordt geen rekening gehouden met 

de periodes van activiteit van een bepaalde uitzendkracht wanneer deze worden onderbroken door 

toedoen van de uitzendkracht zelf, namelijk:  

 
 Wanneer de uitzendkracht de poging zelf heeft stopgezet. Dit kan een stopzetting zijn in de 

loop van een weekcontract, maar dit kan eveneens een beslissing zijn van de uitzendkracht om 

geen nieuw weekcontract meer aan te gaan (dus de stopzetting van de aan de gang zijnde 

poging). 
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Voorbeeld: Met de uitzendkracht werd overeengekomen dat deze bij de klant zou werken onder het 

motief instroom. Na 3 weekcontracten is de uitzendkracht van oordeel dat de functie niet 

overeenstemt met zijn/haar verwachtingen en geeft te kennen dat hij/zij geen nieuw weekcontract 

wil aangaan. De periode van de drie voorgaande weekcontracten worden bijgevolg niet in 

aanmerking meer genomen voor de berekening van de 9 maanden. 

 

 Wanneer de uitzendkracht wordt ontslagen om een dringende reden.  

De klant moet het uitzendkantoor hiervan op de hoogte brengen.  Het is namelijk perfect 

mogelijk dat een klant beroep doet op verschillende uitzendkantoren voor de invulling van een 

bepaalde vacature.  

 

Logischerwijs volgt hieruit dat ook de poging die ondernomen werd niet zal meetellen voor het 

maximaal aantal pogingen. 

Voorbeeld 1: Uitzendkracht C is de derde uitzendkracht die getest wordt in de functie. De 

uitzendkracht wordt ontslagen omwille van een dringende reden. Deze poging telt bijgevolg niet mee 

en het uitzendkantoor zal dan toch nog een nieuwe uitzendkracht ter beschikking kunnen stellen van 

de klant.  

Voorbeeld 2: Uitzendkracht A werkt 1 dag bij de klant en beslist dat de functie niet met zijn/haar 

verwachtingen overeenstemt. Uitzendkracht B werkt ook 1 dag bij de klant en beslist eveneens dat de 

functie niet met zijn/haar verwachtingen overeenstemt. Uitzendkracht C zal dus nog steeds de eerste 

poging tot invulling van de functie ondernemen, en niet de derde/laatste.  

 

 

De klant-gebruiker moet zijn vakbondsafvaardiging informeren omtrent de 
naleving van de regels van ‘3-6-9’ 

De vakbondsafvaardiging aanwezig binnen de onderneming moet door de klant worden 

geïnformeerd omtrent de naleving van die regels (met name het respecteren van het maximum 

van 3 pogingen, de maximale looptijd van het motief, en de maximale tewerkstelling van 6 

maanden). 

De wijze waarop de informatieverstrekking aan de vakbondsafvaardiging verloopt is vrij te 

bepalen door de klant.  
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De klant informeert het uitzendbureau over het aantal reeds ondernomen 
pogingen. De uitzendkracht wordt door het uitzendkantoor op de hoogte 
gebracht  

De klant moet ook aan het uitzendbureau meedelen of het om een eerste, tweede of derde 

tewerkstellingspoging in het kader van het motief instroom gaat. Het uitzendbureau zal vaak niet 

over deze informatie beschikken omdat een klant mogelijks met verschillende uitzendkantoren 

samenwerkt. Om de uitzendkracht toe te laten na te gaan hoeveel uitzendkrachten er bij de klant 

reeds ter beschikking werden gesteld in het kader van uitzendarbeid onder het motief instroom 

voor dezelfde betrekking, zal het uitzendbureau deze informatie in de arbeidsovereenkomst 

voor uitzendarbeid opnemen.  

 

Sancties op de niet-naleving van het maximum aantal pogingen 

 Voor het uitzendbureau:  

Het is niet de bedoeling dat het uitzendbureau aansprakelijk wordt gesteld of gesanctioneerd wordt 

voor foutieve informatie die door de klant werd meegedeeld.  

 
 Voor de klant:  

De uitzendkracht en de klant worden daarentegen beschouwd als verbonden door een 

arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur wanneer de klant foutieve informatie doorgeeft aan het 

uitzendkantoor waardoor het maximum aantal toegelaten uitzendkrachten in het kader 

van uitzendarbeid onder het motief instroom wordt overschreden.  

Voorbeeld: De klant heeft reeds 3 uitzendkrachten getest in de functie van boekhouder en vraagt een 

vierde uitzendkracht via een ander uitzendkantoor B voor de instroom in deze werkpost. Aan het 

uitzendkantoor B geeft de klant door dat het gaat om een eerste poging. In de realiteit heeft er zich 

een overschrijding van het maximum aantal pogingen plaatsgevonden en zal de uitzendkracht recht 

hebben op een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met de klant.  

 

Het foutief doorgeven van het aantal uitzendkrachten voor het motief instroom zonder dat dit een 

overschrijding van het maximum aantal toegelaten uitzendkrachten (met name 3) tot gevolg heeft, 

opent bijgevolg geen rechten op een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met de klant. 
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Verbod op het gebruik van dagcontracten in het kader van het motief 
instroom  

Er kunnen in het kader van dit motief geen dagcontracten afgesloten worden; er moet minstens 

sprake zijn van weekcontracten.  

 

 

Voor een zeer beperkte groep van uitzendkrachten moet voorzien worden in 
een tewerkstellingsgarantie van 1 maand  

In een uitzonderlijk geval wordt door het uitzendbureau voorzien in een 

tewerkstellingsgarantie van 1 maand. Dit geldt slechts voor de uitzendkrachten (arbeiders 

en bedienden) die onmiddellijk voorafgaand aan de tewerkstelling onder het motief instroom een 

contract van onbepaalde duur hebben beëindigd om via uitzendarbeid opnieuw in te 

stromen.  

 

Voor alle andere uitzendkrachten die werken onder het motief instroom en die geen contract van 

onbepaalde duur hebben opgezegd zou er pas een tewerkstellingsgarantie kunnen worden 

voorzien van zodra er een eenheidsstatuut is voor arbeiders en bedienden. Voor hen zou de 

tewerkstellingsgarantie dan gelijk zijn aan de minimumduur van de proefperiode waarin voorzien 

wordt in het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden.  

Deze regel doet geen afbreuk aan de cao’s of collectieve akkoorden die voorzien in een gunstigere 

tewerkstellingsgarantie voor uitzendkrachten.  

 

Het uitzendbureau dat, op vraag van de klant, de overeenkomst voor uitzendarbeid onder het 

motief instroom vóór het verstrijken van de termijn van de tewerkstellingsgarantie en zonder 

dringende reden verbreekt, moet aan de uitzendkracht voor de rest van de duur van de 

tewerkstellingsgarantie een vervangingswerk verschaffen. Concreet moet het uitzendbureau de 

uitzendkracht tot het einde van de termijn van de tewerkstellingsgarantie een vervangingswerk 

verschaffen dat hem eenzelfde loon en gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden waarborgt. Wanneer 

het uitzendbureau de uitzendkracht geen vervangingswerk verschaft tot het einde van de 

vastgestelde termijn, moet een vergoeding betaald worden die gelijk is aan het bedrag van het 

loon dat verschuldigd bleef tot het einde van de termijn van de tewerkstellingsgarantie.  
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Er zijn bijzonderheden verbonden aan de aanwerving van de uitzendkracht 
door de klant na het beroep op het motief instroom  

Er bestaat in hoofde van de klant in geen geval een verplichting tot aanwerving. Wanneer 

de uitzendkracht uiteindelijk niet wordt aangeworven door de klant, heeft deze recht op feedback 

van het uitzendbureau. Deze is in principe mondeling maar kan op verzoek schriftelijk zijn. De 

feedback moet enkel de reden van de niet aanwerving bevatten.  

 

Wanneer de uitzendkracht na het motief instroom aangeworven wordt door de klant moet dit 

gebeuren door middel van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Hiervan kan 

afgeweken worden in de gevallen bepaald door een bestaand gebruik dat bevestigd wordt door 

een akkoord gesloten op sectorniveau.  

 

De periode van terbeschikkingstelling in het kader van uitzendarbeid onder het motief instroom 

wordt in aanmerking genomen bij de berekening van de anciënniteit bij de werkgever (de 

voormalige klant).  

 Dit betekent dat voor alle bepalingen die steunen op anciënniteit rekening zal gehouden worden 

met de anciënniteit verworven tijdens het instroomcontract.  

 Deze anciënniteit zal ook de proeftijd inkorten wanneer in de arbeidsovereenkomst een 

proeftijd is bedongen.  

 

Wat de berekening van opzegtermijnen betreft, blijven de huidige artikelen 65/4 en 86/2 §4 van de 

Arbeidsovereenkomstenwet van kracht. Deze schrijven voor dat met de vroegere 

tewerkstellingsperiode(s) als uitzendkracht rekening wordt gehouden voor de berekening van de 

anciënniteit en van de opzegtermijn bij de gebruiker/werkgever, mits een aantal voorwaarden zijn 

vervuld.  

 

Voor de berekening van de anciënniteit ten gevolge van een vaste aanwerving wordt enkel 

rekening gehouden met periodes van activiteit van de uitzendkracht bij de klant. Periodes 

van activiteit zijn periodes waarin de werknemer verbonden is met een arbeidsovereenkomst voor 

uitzendarbeid voor het motief instroom. Hiertoe behoren ook de periodes van schorsing van de 

uitvoering van de arbeidsovereenkomst (bv. ziekte wanneer deze in de loop van de 

arbeidsovereenkomst valt) maar niet de periodes tussen de verschillende arbeidsovereenkomsten.  

Er wordt natuurlijk alleen rekening gehouden met de periodes van activiteit gepresteerd in 

dezelfde betrekking als deze waarvoor de uitzendkracht na afloop van de periode van 
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terbeschikkingstelling vast in dienst werd genomen. Er wordt met deze periodes rekening 

gehouden ongeacht latere functiewijzigingen bij de klant.  

 

Varia 

 Zoals reeds geldt voor de andere motieven, zal een inbreuk op de regeling van het motief 

instroom worden gesanctioneerd met een contract van onbepaalde duur met de klant.  

 

 De uitzendkrachten onder het motief instroom tellen mee voor de berekening van de drempel 

voor de organisatie van de sociale verkiezingen.  
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5. Informatie en controle aangaande de tewerkstelling 

van uitzendkrachten binnen de onderneming van de 

klant 

 

Bovenop de bestaande informatieverplichtingen in het kader van cao nr. 5 en nr. 9, zal de klant de 

ondernemingsraad of, bij ontstentenis daarvan, de vakbondsafvaardiging verder informeren 

omtrent de tewerkstelling van uitzendkrachten.  

Deze informatie, die een verdere controle op uitzendarbeid mogelijk maakt voor de 

werknemersvertegenwoordigers, zal verschillen naargelang er al dan niet een ondernemingsraad 

(desgevallend een vakbondsafvaardiging) is:  

 

 Indien er een ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging bestaat bij de klant: 

Om de zes maanden krijgt de ondernemingsraad of, bij ontstentenis, de vakbondsafvaardiging 

van de klant informatie uitgesplitst per motief. Deze informatie wordt gegeven voor alle 

motieven van uitzendarbeid. Het gaat om een globale informatie (en geen gedetailleerde 

informatie op naam) over het aantal uitzendkrachten en hun prestaties per periode. Voor de 

vorm en opdeling van deze informatie worden geen vormvereisten vastgelegd. 

De informatie heeft steeds betrekking op de afgelopen periode van 1 januari tot 30 juni en op 

de periode van 1 juli tot 31 december.  

 

 Indien er geen ondernemingsraad of syndicale delegatie bestaat bij de klant: 

Op maandelijkse basis worden door het uitzendkantoor op elektronische wijze oa. alle 

opdrachten per motief, met uitzondering van het motief vervanging van een vaste werknemer 

wegens schorsing van de arbeidsovereenkomst, meegedeeld aan het Sociaal Fonds voor de 

Uitzendkrachten.  
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6. De inwerkingtreding en de opheffingsbepalingen  
 

De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst betreffende tijdelijke arbeid en uitzendarbeid zal in 

werking treden op dezelfde datum als de bepalingen tot wijziging van de wet van 24 juli 1987 

betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers 

ten behoeve van gebruikers. Dit met uitzondering van het artikel aangaande de periode van 

tewerkstellingsgarantie in het kader van het motief instroom voor de werknemers waar gewacht 

wordt op het geharmoniseerde statuut voor arbeiders en bediende statuut (zie hoger).  

 

De nieuwe cao herneemt de nog toepasselijke bepalingen van cao’s nr. 36 en 58, die met de 

inwerkingtreding van de nieuwe cao zullen worden opgeheven. 

 

Voorzien wordt dat de vereiste wettelijke aanpassingen in werking treden tegen 1 september 

2013.  

 


