
EFFAT-RICHTLIJNEN VOOR HET INZETTEN VAN UITZENDKRACHTEN

In de landbouw, het toerisme en de voedingssector wordt steeds 
vaker een beroep gedaan op uitzendkrachten. Dit leidt ertoe dat 
normale arbeidsregelingen worden vervangen door tijdelijke 
arbeidsrelaties, wat voor alle betrokkenen slecht nieuws is. 
Hierna volgt een controlelijst voor syndicalisten die het probleem 
van de uitzendarbeid in hun werkomgeving willen aanpakken:

1 Kaart het probleem aan via uw 
vakbondsorganen en werknemersdelegaties.

Praat met uw collega’s en met de directie. Zorg er zo mogelijk 
voor dat het probleem op het hoogste niveau wordt aangekaart, 
zodat de hele onderneming erbij wordt betrokken. In grote 
multinationals kunnen de Europese ondernemingsraden proberen 
om het probleem ter sprake te brengen. Overweeg de 
mogelijkheid om principes aangaande uitzendwerk op te stellen 
die in de hele onderneming kunnen worden toegepast (nationaal, 
Europees of zelfs wereldwijd).

2 Leg aan de directie uit waarom de 
onderneming er – net zo goed als haar 
personeel – belang bij heeft om voorrang te 
geven aan vaste banen. In vergelijking met 
vaste werknemers zijn uitzendkrachten over 
het algemeen:

 niet zo ervaren op het vlak van het opgedragen werk of niet zo 
vertrouwd met de bedrijfscultuur; 

 niet zo gemotiveerd: uitzendkrachten tonen zich minder loyaal 
tegenover de onderneming (hogere absenteïsmecijfers dan 
bedrijfsmedewerkers);

 minder vertrouwd met de veiligheids- en kwaliteitsnormen 
(groter risico op ongevallen en fouten);

 minder rendabel: vaak zijn ze duurder voor de onderneming in 
plaats van goedkoper;

 niet echt nodig: het meeste werk waarvoor een beroep wordt 
gedaan op uitzendkrachten, kon ook wel door het eigen 
personeel van de onderneming worden uitgevoerd.

3 Maak duidelijk dat vaste en rechtstreekse 

contracten voor onbepaalde duur steeds de 
belangrijkste vorm van tewerkstelling zouden 
moeten zijn.

Uitzendkrachten zouden slechts mogen worden ingezet in 
gevallen waarin dit gerechtvaardigd is, zoals bijvoorbeeld bij 
uitzonderlijke pieken in de werkbelasting of om zieke 
werknemers te vervangen. Zorg ervoor dat de directie en de 
werknemers allemaal weten dat het niet aanvaardbaar is om 
uitzendkrachten te gebruiken om vaste jobs te vervangen of te 
laten verdwijnen, om de arbeidsvoorwaarden af te bouwen, om 
stakers te vervangen of om vakbondsacties te ondermijnen. In 
alle ondernemingen en organisaties moet steeds voorrang worden 
gegeven aan vaste en rechtstreekse contracten voor onbepaalde 
duur. Indien de directie het hier niet mee eens is, moet worden 
gevraagd dat zij haar standpunt hieromtrent toelicht.

4 Ga na welke arbeidsrechten de wet reeds 

toekent aan uitzendkrachten en probeer te 
garanderen dat ze die krijgen.

De nieuwe EU-richtlijn betreffende uitzendarbeid verleent 
uitzendkrachten rechten en alle werkgevers die een beroep doen 
op uitzendkrachten, moeten aantonen dat ze die naleven. Ervoor 
zorgen dat uitzendkrachten hun wettelijke rechten kunnen 
uitoefenen, kan werkgevers ontmoedigen om er misbruik van te 
maken. Dit is in het belang van alle personeelsleden: vaste 
krachten en uitzendkrachten. Het is ook nuttig om te weten of een 
werkgever de goede praktijken met betrekking tot uitzendarbeid 
in acht neemt, dan wel of hij gewoon de wettelijke 
minimumregels volgt. Volgens de EU-wetgeving aangaande 
uitzendarbeid moeten uitzendkrachten:

 dezelfde behandeling en dezelfde kansen krijgen (inclusief 

gelijk loon voor gelijk werk) als de gewone en vaste 

werknemers voor wat de arbeidsvoorwaarden betreft;

 erkende en afdwingbare schriftelijke contracten krijgen waarin 

hun arbeidsvoorwaarden worden gespecificeerd;

 toegang krijgen tot informatie over hun rechten en de 

gezondheids- en veiligheidsreglementering in de werkplaats;

 dezelfde uitrusting, introductie en opleiding krijgen als vaste 

werknemers.

De nationale wetgeving of specifieke cao’s in uw land kunnen 

aan uitzendkrachten nog meer rechten verlenen. Verifieer dit!

5 Vraag welke criteria uw bedrijf hanteert bij 

het kiezen van een uitzendkantoor.

Fatsoenlijke werkgevers zouden alleen mogen samenwerken met 

fatsoenlijke uitzendkantoren die naar behoren aan de regelgeving 

voldoen (licentie, certificering). Aanvaardbare kantoren werken 

vakbonden niet tegen, zij onderhandelen over collectieve 

arbeidsovereenkomsten die op hun arbeidskrachten van 

toepassing zijn. Ga na met welke uitzendkantoren uw werkgever 

wenst te werken en welke normen zij hanteren om ervoor te 

zorgen dat de uitzendkrachten correct worden behandeld.
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6 Probeer met uw werkgever tot een akkoord 
te komen over het inzetten van 
uitzendkrachten.

EFFAT is van mening dat werkgevers die een beroep willen doen 
op uitzendkrachten, met de vakbonden en ondernemingsraden 
zouden moeten overleggen en dat het inzetten van 
uitzendkrachten – steeds wanneer dit mogelijk is – zou moeten 
worden geregeld door akkoorden die de volgende elementen 
bevatten:

 duidelijke beperkingen op het maximale aantal 
uitzendkrachten (bv. 10% of minder van het personeel);

 maximale tijdsperiode waarin een werknemer ‘uitzendkracht’ 
kan blijven;

 minimale normen die aan alle gebruikte uitzendkantoren 
worden opgelegd;

 regels aangaande opleiding en gezondheids- en 
veiligheidsnormen die uitzendkrachten in acht moeten nemen, 
samen met procedures om ervoor te zorgen dat dit ook gebeurt;

 een lijst van banen waarvoor tijdelijk een beroep kan worden 
gedaan op uitzendkrachten;

 een mechanisme waardoor openstaande vaste betrekkingen 
worden aangeboden aan uitzendkrachten met geschikte 
kwalificaties (en andere werknemers die al in de onderneming 
werken) wanneer ze vacant worden.

Dit soort akkoorden mag er ook geen twijfel over laten bestaan 
dat het inzetten van uitzendkrachten de bestaande 
arbeidsvoorwaarden en collectieve arbeidsovereenkomsten niet 
mag ondermijnen, en geen negatieve impact mag hebben op 
collectieve onderhandelingen. Bovendien moet in de akkoorden 
duidelijk worden gesteld dat uitzendkrachten niet mogen worden 
gebruikt om te beletten dat werknemers zich aansluiten bij de 
vakbond of syndicaal actief zijn (en zelf niet mogen worden 
tegengewerkt om dit te doen).
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