cao leaflet
cao voor uitzendkrachten – ABU
Hieronder treft u de samenvatting van de cao
voor uitzendkrachten (ABU) aangaande de
(belonings)elementen die relevant zijn voor de
inlenersbeloning.
Looptijd
5 november 2012 tot en met 4 november 2017
Uitzendfasen




Fase A - duur 78 gewerkte weken
op basis van een uitzendovereenkomst
zonder uitzendbeding.
Fase B - duur 4 jaar (max. 6 contracten)
op basis van een detacheringsovereenkomst
voor bepaalde tijd.
Fase C - op basis van een
detacheringsovereenkomst voor onbepaalde
tijd.

Bij een onderbreking van 6 maanden of meer is er
een terugval naar Fase A.

Periodieken
Voor de toekenning van een periodiek wordt de
volgende systematiek gehanteerd:
op twee peildata per jaar, namelijk de eerste
maandag van januari en de eerste maandag van juli,
wordt gekeken of de uitzendkracht in aanmerking
komt voor een periodiek.
De uitzendkracht heeft recht op een periodiek zodra
hij of zij: in ten minste 52 weken werkzaam is
geweest bij dezelfde uitzendonderneming, zonder dat
er sprake is van een onderbreking van 6 maanden of
meer.
Nadat een periodiek is toegekend, begint de telling
van 52 weken opnieuw.
De periodiek in schaal 1 is 2,1%
Vakantie-, ADV dagen
Het aantal vakantiedagen is 24 (conform cao ABU).
Het aantal ADV dagen is vastgesteld op 0.
Feestdagen

Bedrijfstijd & arbeidsduur



Nieuwjaarsdag

De bedrijfstijd ligt van maandag tot en met vrijdag
tussen 07:00 en 18:00 uur.



Eerste- en Tweede Paasdag



Koningsdag



5 mei (lustrumjaar)

Minimumloon



Hemelvaartsdag

Het bruto minimumloon voor een 22 jarige of ouder
bedraagt per 1 juli 2017: € 9,04 per uur (op basis
van 40 uur per week).



Eerste- en Tweede Pinksterdag



Eerste- en Tweede Kerstdag

Toeslagen

Jeugdlonen
abflexkracht hanteert voor 2017 de volgende
jeugdlonen:
21 jaar

€ 7,68

16 t/m 20 jaar

€ 6,54*

Het feitelijk bruto uurloon wordt - afhankelijk van de
dag en de periode van de dag waarin het gewerkte
uur valt - verhoogd met een toeslag conform
onderstaand overzicht:

* abflexkracht hanteert een minimum uurloon van € 6,54. Hierbij
wijken wij positief af van de cao.

maandag t/m vrijdag

18:00 - 00:00

25%

maandag t/m vrijdag

00:00 - 07:00

50%

Initiële loonsverhoging

zaterdag & zondag

Conform aanpassing wettelijk minimumloon
per 1 januari 2018.

feestdagen
maandag t/m vrijdag

50%
50%

feestdagen
zaterdag of zondag

100%
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Overurentoeslag
Indien werkzaamheden worden verricht boven de in
de desbetreffende sector gebruikelijke arbeidsduur
per dag, respectievelijk per week of bij regeling of
rooster vastgesteld aantal uren dan geldt de
omslagfactor overuren. Overwerk aansluitend op de
normale werktijd en niet langer durende dan een half
uur wordt niet als zodanig aangemerkt.
Overuren

25%

Kostenvergoeding
Uitzendkrachten hebben recht op een onbelaste
reiskostenvergoeding indien dit gebruikelijk is in de
sector van de opdrachtgever.
Voor de volledige tekst van de cao:
http://www.abflexkracht.nl
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