
Een gelijke beloning voor 
uitzendkrachten

Sinds kort geldt de inlenersbeloning voor 
uitzendkrachten die onder de ABU-CAO val-
len. In het verleden kon een uitzendkracht 
pas aanspraak maken op gelijke arbeids-
voorwaarden wanneer hij of zij langer dan 
26 weken werd ingehuurd. Door invoering 
van de inlenersbeloning heeft de werkge-
ver al vanaf de eerste dag de verplichting 
om uitzendkrachten op dezelfde wijze te 
belonen als de overige werknemers binnen 
het bedrijf. De inlenersbeloning omvat de 
volgende aspecten: brutoloon conform de 
schaal waarin de werknemer is ingedeeld, 
ADV/ATV-dagen, toeslagen voor overwerk, 
onkostenvergoedingen en tot slot initiële en 
periodieke loonsverhogingen. 

Voor het antwoord op de vraag welke loon-
schaal van toepassing is, dient de uitzend-
kracht te worden ingedeeld in een functie-
groep uit de cao die voor de inlener geldt. Er 
moet worden gekeken binnen welke func-
tiegroep de uitzendkracht zou vallen als er 
geen sprake zou zijn van een uitzendrelatie. 
Indien er geen cao van toepassing is, en ook 
het functiegebouw van het inlenende bedrijf 
geen uitsluitsel biedt, kan het functiege-
bouw van de cao voor uitzendkrachten 
worden gehanteerd. Op het moment 
dat de uitzendkracht is ingedeeld in een 
functiegroep, wordt duidelijk op welke 
beloning hij of zij recht heeft. Indien de 
inlener betere arbeidsvoorwaarden han-
teert dan een van toepassing zijnde cao, 
dan gelden deze arbeidsvoorwaarden in 
beginsel ook voor de inleenkracht. 

In een aantal situaties geldt de in-
lenersbeloning niet. Bijvoorbeeld 
niet voor: langdurig werklozen, 
schoolverlaters, maar ook 
niet voor personen die het 
uitzendbureau van werk-
naar-werk begeleidt of 
die worden bemiddeld 
vanuit de Participatie-
wet. Voor deze groepen 
geldt een apart loonge-
bouw. Tevens geldt er een 
aparte beloningsregeling voor 
uitzendkrachten die een contract 
voor onbepaalde tijd hebben met 
het uitzendbureau. 

Wilt u meer informatie over de 
werking van de inlenersbelo-
ning, de uitzonderingen daarop, 
of hebt u andere arbeidsrechte-
lijke vragen neem dan contact 
op met Mike Timmer van BAX 
advocaten belastingkundigen. 
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