
Alles over UITZENDARBEID

Iedereen op de werkvloer gelijk!

Maar de situatie van een uitzendkracht is anders:

Het uitzendkantoor = officiële werkgever

Werk je in een bedrijf dat beroep doet op uitzendarbeid? Of ben je zelf aan de slag als interim? Lees dan zeker verder.

Man, vrouw, Belg, niet-Belg, vaste werknemer en uitzendkracht. Deze rechten 
en plichten liggen vast in wetteksten en collectieve arbeidsovereenkomsten.  
Helaas worden deze rechten niet altijd nageleefd. Vaak zijn uitzendkrachten 
bovendien onvoldoende op de hoogte van hun rechten.

Een overzicht 
van alle 

uurroosters

De onderneming waarin een uitzendkracht werkt is de 
feitelijke werkgever. Die is verantwoordelijk voor het wel-
zijn, de gezondheid en de veiligheid van de uitzendkracht 
tijdens zijn opdracht.  

In veel gevallen is de expliciete toestemming van de vak-
bondsafvaardiging (of melding aan het sociaal fonds voor 
uitzendkrachten) verplicht.

Het gebruik van opeenvolgende dagcontrac-
ten is alleen toegestaan als de nood aan 
flexibiliteit met cijfers kan worden bewezen. 

Als je zelf te lang met dagcontracten werkt, of 
er in het bedrijf waar je werkt geen nood is 
aan flexibiliteit, contacteer dan het ACV

Uitzendarbeid is per definitie tijdelijk en 
enkel toegestaan in bepaalde situaties.

Let op voor misbruik 
met opeenvolgende dagcontracten!

Heb je een vraag? Neem dan contact op met  



Een uitzendkracht heeft recht op hetzelfde loon en dezelfde aanvullen-
de loonvoordelen als een vergelijkbare vaste werknemer met dezelfde 
functie. Maar in de praktijk is dit vaak niet het geval.

Dit gaat dan onder andere over:

• te lage verloning
• verplaatsingskosten
• maaltijds-en ecocheques
• betaalde feestdagen
• stand-by regeling zonder enige vorm van vergoeding
• ...

Wat kan je doen?

Neem contact op met de syndicale delegatie.

Het ACV is een expert in uitzendarbeid, dus je rechten opeisen kan wel degelijk een 
verschil uitmaken.

Ga langs bij een ACV-dienstencentrum in je buurt.

Gelijk loon voor gelijk werk!€

Meer info op www.acv-interim.be

ER IS GEEN VAKBOND IN JE BEDRIJF

ER IS EEN VAKBOND IN JE BEDRIJF


