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UITZENDARBEID: BEGRIP

Bij uitzendarbeid wordt een 
uitzendkracht (werknemer) in dienst 
genomen door een uitzendbureau
(werkgever) met de bedoeling om te 
worden uitgeleend aan een onderneming
(gebruiker) en daar tijdelijke arbeid te 
verrichten. 



UITZENDARBEID: BEGRIP 

• Twee overeenkomsten

• Arbeidsovereenkomst tussen uitzendkracht en uitzendbureau

• Commerciële overeenkomst tussen uitzendbureau en gebruiker

• Geen contract tussen uitzendkracht en de gebruiker

• Uitzendbureau is juridische werkgever van de uitzendkracht maar draagt 
feitelijke werkgeversgezag over aan de gebruiker

• Gebruiker heeft instructies aan uitzendkracht 

• Gebruiker is verantwoordelijk voor toepassing van regels, o.a. inzake arbeidsduur en 
veiligheid



ARBEIDSVOORWAARDEN VAN 
DE UITZENDKRACHT

• Loon

• User-pay-principe

• Loon = loon in ruime zin (alle voordelen waar ook de vaste werknemers recht op 
hebben)

• Bv. toeslag overuren, maaltijdcheques, corona-premie, cao 90, cultuurcheques, … 

• Afwijking user-pay-principe alleen indien gelijkwaardige voordelen worden toegekend in 
een cao van PC 322 (eindejaarspremie, pensioenpremie) 

• Ook recht op bedrijfsvoorzieningen: kantines, kinderopvang, vervoersfaciliteiten, … 



ARBEIDSVOORWAARDEN VAN 
DE UITZENDKRACHT

• Arbeidstijd

• Arbeidstijdregeling gebruiker van toepassing op uitzendkracht 

• Uurroosters zoals opgenomen in het arbeidsreglement van de gebruiker 

• Anciënniteit

• Periodes van inactiviteit van één week of minder

• Schorsing uitvoering AO, zolang uitzendkracht onderworpen blijft aan de sociale zekerheid 
(ziekte, tijdelijke werkloosheid, …) 

• Proeftijd 

• Eerste drie effectieve arbeidsdagen 

• Geen proeftijd of langere/korte proeftijd is mogelijk 

• Geen opeenvolgende proefperioden voor zelfde functie bij zelfde gebruiker 



UITZENDARBEID: 
WANNEER MAG HET?

Vervanging van een vaste werknemer

Tijdelijke vermeerdering van werk 

Uitzonderlijk werk 

Instroom 



VERVANGING VASTE 
WERKNEMER 

ALGEMENE PRINCIPES

• Uitzendkracht = zelfde beroepscategorie (arbeider of bediende) als vaste werknemer 

• Arbeidsregeling uitzendkracht mag die van de vaste werknemer niet overschrijden (mag 
wel lager liggen)

• Voorbeeld: 

• Vaste WN werkt 4/5e. Uitzendkracht mag max. 4/5e werken

• Vaste WN werkt voltijds. Hij kan vervangen worden door 2 uitzendkrachten die halftijds werken

• Beperkte overlap is toegestaan (inwerken van de uitzendkracht)

• Voorbeeld: vaste WN neemt voltijds TK vanaf 1 december voor 6 maanden. Uitzendkracht kan zijn 
opdracht aanvangen op 25 november



VERVANGING VASTE 
WERKNEMER



TIJDELIJKE VERMEERDERING VAN 
WERK 

Algemene principes

• Uitzendarbeid mogelijk voor alle werkzaamheden die de normale activiteit 
van de onderneming tijdelijk doen toenemen

• Niet beperkt tot ‘buitengewone’ of ‘onvoorziene’ vermeerdering 



TIJDELIJKE VERMEERDERING VAN 
WERK 



UITZONDERLIJK WERK 



INSTROOM

• Om uitzendkracht achteraf vast in dienst te nemen (in dezelfde functie)

• Uitzendkracht leert job kennen, gebruiker peilt vaardigheden uitzendkracht

• Geen aanwervingsverplichting!

• 3-6-9 regel

• Max. aantal pogingen per werkpost is beperkt tot 3 uitzendkrachten

• Tewerkstelling individuele uitzendkracht max. 6 maanden

• Totaal van alle pogingen mag max. een tewerkstelling van 9 maanden omvatten

• Geen goedkeuring SA nodig, wel vooraf informeren

• Waarom motief instroom?

• Welke werkpost? Welke functie?

• Aantal pogingen



DAGCONTRACTEN/
OPEENVOLGENDE DAGCONTRACTEN 

• Geen verbod op dagcontracten, wel beperking op gebruik van opeenvolgende 
dagcontracten (ODC)

• ODC = uitzendcontract bij eenzelfde bedrijf die looptijd van 24u niet overschrijden 
en elkaar onmiddellijk opvolgen (of slechts gescheiden door feestdagen/gewone 
inactiviteitsdagen)

• Bedrijf dat gebruik wil maken van ODC’s moet de nood aan flexibiliteit statistisch 
bewijzen + informatie-procedure volgen 

• Nood aan flexibiliteit indien werkdruk afhankelijk is van externe factoren (bv. weer, 
leveringen door externe leveranciers, …) of indien het werkvolume sterk fluctureert.   



VOORWAARDEN GEBRUIK ODC’S

Art. 33 cao 108bis

• ODC’s zijn toegestaan voor zover de nood aan flexibiliteit voor het gebruik van 
opeenvolgende dagcontracten kan worden bewezen door gebruiker

• Nood aan flexibiliteit wordt door de gebruiker bewezen voor zover en in de 
mate dat het werkvolume afhankelijk is van externe factoren of sterk fluctueert
of gekoppeld is aan de aard van de opdracht

• Nood aan flexibiliteit moet statistisch onderbouwd worden (met cijfers, info 
over bestellingen/opdrachten, over werkvolume, …)

• Aantal ODC’s moet proportioneel zijn t.o.v. de aangetoonde nood aan 
flexibiliteit 



INFORMATIE- EN 
RAADGEVINGSVERPLICHTINGEN 

Elke 6 maanden

• Bedrijf moet OR/VA informeren over gebruik ODC’s

• Aantal ODC’s (in voorgaand semester)

• Aantal betrokken uitzendkrachten (in voorgaand semester)

• + Statistische onderbouwing van de ‘nood aan flexibiliteit’ + elementen die 
aantonen dat gebruiker alternatieven heeft gezocht voor ODC’s 

• Op specifieke vraag vakbond: aantal betrokken uitzendkrachten per schijf van ODC’s 
meedelen (2-15 ODC’s, 16-30 ODC’s, 31-45 ODC’s, meer dan 45 ODC’s)

• Bedrijven zonder vakbond: zelfde info. wordt verschaft aan het SFU

Jaarlijks

• OR/VA raadplegen over gebruik ODC’s en over de motivatie om blijvend gebruik 
te maken van ODC’s

• Valt samen met één van de zesmaandelijkse infomomenten



PROCEDURE ODC’S

OR/VA

• Om de 6 maanden info aan OR/VA + statistisch 
onderbouwen + één keer per jaar blijvend gebruik ODC’s 
motiveren

PC

• Vanuit OR/VA bezwaar i.v.m. oneigenlijk gebruik ODC’s of 
geen/onvoldoende statistische onderbouwing  dossier 
voorleggen aan PC van de onderneming

RB
• Geen compromis in het PC  naar de rechtbank 

(bewijslast bij bedrijf, sanctie voor uitzendbureau)



PROCEDURE ODC’S (GEEN VAKBOND)

SFU

• Uitzendbureau geeft aan SFU namen door van de gebruikers die 
gebruik maken van opeenvolgende dagcontracten + aantal ODC’s 
en aantal betrokken uitzendkrachten 

CGD

• onderzoek van de lijsten van het SFU  – bijkomende info 
(statistisch bewijs) kan gevraagd worden door Commissie van 
goede diensten

PC
• Indien flagrant misbruik vastgesteld wordt: dossier overmaken aan 

het PC van de gebruiker 

RB
• Geen compromis in het PC =>  naar rechtbank 



SECTORALE AFSPRAKEN ODC’S

Metaalbouw, monteerders

• Gebruik van dagcontracten enkel mogelijk indien hiertoe expliciet een noodzaak 
bestaat.  

• Het betreft werken waarvan voor de aanvang van de overeenkomst duidelijk is 
dat het gaat om een opdracht van minder dan 5 werkdagen. 

• Dagcontracten blijven mogelijk wanneer de opstart van het contract gebeurt in 
een onvolledige werkweek en ook in het geval van een wegens tijdelijke 
werkloosheid onderbroken werkweek. 

Garages, koetswerk, metaalhandel, metaalrecuperatie, edele metalen

• Gebruik van dagcontracten is enkel mogelijk indien hiertoe expliciet een 
noodzaak bestaat.

• Het betreft werken waarvan vóór aanvang van de opdracht duidelijk is dat het 
gaat om een opdracht van minder dan 5 opeenvolgende arbeidsdagen.

Elektriciens

• Gebruik van dagcontracten kan enkel in de eerste en laatste kalenderweek van de 
opdracht.



WANNEER IS UITZENDARBEID 
VERBODEN? 



BEPERKINGEN OP 
SECTORNIVEAU 

• Sectoraal verbod op uitzendarbeid niet mogelijk (Wet van 24 juli 1978)

• Wel sectorale beperkingen mogelijk:

• Duur tijdens dewelke een gebruiker beroep kan doen op uitzendkracht

• De motieven worden beperkt

• Lijst van functies waarvoor geen uitzendkracht kan ingeschakeld worden

• Na periode van uitzendarbeid, verplicht contract van onbepaalde duur

• Volgens Federgon zijn dergelijke beperkingen onwettig (enkel algemene 
NAR-cao kan duur en procedure regelen). In de praktijk passen de 
gebruikers sectorale afwijkingen wel toe.  



TIJDELIJKE WERKLOOSHEID

• Economische redenen/slecht weer/overmacht

• Geen vervanging vaste werknemers door uitzendkrachten

• Beperkt tot afdeling en functies waarvoor tijdelijke werkloosheid werd aangevraagd

• Uitzendkrachten in bedrijf waar tijdelijke werkloosheid geldt, kunnen ook 
tijdelijk werkloos gesteld worden

• Motief tijdelijke vermeerdering: 3 maanden anciënniteit

• Motief vervanging: geen voorwaarden m.b.t. anciënniteit

• Motief uitzonderlijk werk: geen tijdelijke werkloosheid mogelijk



STAKING EN LOCK-OUT

• Geen uitzendarbeid mogelijk

• Bedrijf moet uitzendkantoor onmiddellijk op hoogte 
brengen van sociaal conflict

• Verbod geldt per beroepscategorie, bedrijfszetel en per 
dienst

• Enkel arbeiders in staking, uitzendkrachten-bedienden mogelijk

• Verschillende sites: geen uitzendkrachten in site waar staking 
doorgaat. 

• Verschillende afdelingen: geen uitzendkrachten in dienst waar 
gestaakt wordt



GEEN TOESTEMMING 

• In bepaalde gevallen is voorafgaandelijke toestemming nodig 
van de vakbondsafvaardiging.

• Geen toestemming = geen gebruik van uitzendarbeid 



SANCTIES

• Wanneer uitzendkracht wordt tewerkgesteld in gevallen 
waarin het verboden is

• Contract van onbepaalde duur tussen uitzendkracht en 
gebruiker

• Sanctie voor uitzendkantoor (strafrechtelijk en administratief) 



SYNDICAAL AAN DE SLAG ROND 
UITZENDARBEID 



WAAR VIND IK INFO. OVER UITZENDARBEID? 

WETGEVING

• Wet van 24 juli 1987 betreffende tijdelijke arbeid en uitzendarbeid

• CAO 108/2 (motieven uitzendarbeid, procedures, …)

• CAO 9 (structuur en evolutie van de tewerkstelling) 

• Aantal uitzendkrachten

• Welke motieven

• In welke afdelingen/functies

• Gemiddelde duur van deze tewerkstelling

• SOCIALE BALANS EN JAARREKENING: gemiddeld aantal uitzendkrachten, 
aantal uren uitzendarbeid, kosten uitzendarbeid, … 

• ALGEMENE INFO

• http://www.rechtenuitzendkracht.be/nl-BE/content/welkom/2/

• https://federgon.be/de-federatie/

• http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=3474


