
WERKEN MET FLEXKRACHTEN IN 2022:
DE WIJZIGINGEN

Fase A wordt verkort van 78 gewerkte weken naar 52 gewerkte weken. Voor

flexkrachten die al in het fasesysteem zitten, komt er een overgangsregeling.

Zo krijgt u de tijd om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. 

Fase B wordt verkort van 4 jaar naar 3 jaar. Het maximum aantal van 6

contracten blijft gelden. Ook hier gaat een overgangsregeling gelden voor alle

flexkrachten die al in het fasesysteem zitten.

Eenmalige uitkeringen (niet repeterend).

Thuiswerkvergoedingen als deze geldt bij de opdrachtgever. 

Bepalen van aanvangsloon van flexkrachten moet op dezelfde wijze gebeuren

als bij vaste/eigen krachten.

Toeslagen voor werken in onregelmatigheid en/of belastende omstandigheden

samenhangend met de aard van het werk. Zoals overwerk, werken op avond-,

weekend- en feestdaguren, verschoven uren, ploegen, lage en/of hoge

temperaturen, gevaarlijke stoffen, vuil werk.

Initiële loonsverhoging vanaf hetzelfde tijdstip en met dezelfde omvang als bij

de opdrachtgever.

Vooruitlopend op de uitvoering door het volgende kabinet van het SER advies over

de aanpassingen op de arbeidsmarkt hebben de ABU en de NBBU een aantal van

deze adviezen al meegenomen in de aanpassing van de CAO vanaf 1 januari 2022. 

Deze wijzigingen hebben consequenties voor de flexkrachten die u volgend jaar

gaat inhuren via bureaus of die op dit moment al bij je werken. Hieronder zetten we

de belangrijkste veranderingen op een rij.

Het fasesysteem
De totale duur van flexibele inlenen binnen de CAO voor uitzendkrachten wordt

verkort van 5,5 naar 4 jaar:

Inlenersbeloning
De huidige inlenersbeloning zal worden uitgebreid met:

Als u al met flexkrachten werkt, zullen deze aanvullende onderdelen van de

inlenersbeloning vanaf 1 januari 2022 van toepassing zijn op alle bestaande

contracten. 

Met ingang van 1 januari 2023 wordt de inlenersbeloning verder uitgebreid met de

vaste eindejaarsuitkering conform de voorwaarden geldend bij de opdrachtgever.
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Loon voor werknemersverzekeringen.

Vermeerdert met de pensioenpremie werknemer.

Vermindert met de fiscale bijtelling leaseauto.

Vermeerdert met het loon dat is uitgeruild voor vrije vergoedingen of

verstrekkingen op grond van art. van de 20 cao voor flexkrachten (uitruil van

arbeidsvoorwaarden).

Inkomenszekerheid: De arbeidsmigrant die voor het eerst voor werk bij die

uitzendonderneming naar Nederland komt en door of in opdracht van die

uitzendonderneming buiten Nederland wordt geworven, heeft gedurende de

eerste twee maanden ten minste recht op een bedrag ter hoogte van het

voltijdsminimum (jeugd)loon, ongeacht de contractduur en het aantal gewerkte

uren.

Transparantie: De uitzendwerkgever maakt voorafgaand aan de komst naar

Nederland in de uitzendovereenkomst duidelijke afspraken met de

arbeidsmigrant over de aard van de arbeidsovereenkomst, de toepassing van

het uitzendbeding of de uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting en de

arbeidsomvang, 

De arbeidsvoorwaarden en de cao: Er worden afspraken gemaakt over het

voorkomen van schulden van arbeidsmigranten bij uitzendbureaus voordat de

werkzaamheden beginnen. Verder komt er een redelijke termijn voor het

verplicht verlaten van de huisvesting bij het einde van de uitzendovereenkomst,

namelijk 4 weken.

Pensioen
De wachttijd (de tijd voordat een flexkracht recht heeft op opbouw van pensioen)

wordt van 26 gewerkte weken verkort naar 8 gewerkte weken. Vanaf de aanvang

van de negende week geldt voor de duur van 52 weken de Basisregeling gevolgd

door de Plusregeling. Iedereen die op 1 januari 2022 8 weken of meer werkzaam is

als flexkracht start op die datum met pensioenopbouw.

De pensioengrondslag wordt aangepast naar:

Arbeidsmigranten

Onwerkbaar weer
Als er niet gewerkt kan worden door onwerkbaar weer dan behoudt de flexkracht

in het geval van een loondoorbetalingsplicht recht op loon.

Heb je nog vragen hebben over de wijzigingen en welke gevolgen die hebben
voor jullie flexkrachten, neem gerust contact met ons op. Wij helpen je graag
verder. 

Amsterdam: 
Den Haag:
Rotterdam:

Roald van den Dam | vandendam@exactpi.nl | 06 – 24 90 69 00

Winodj Jhingoer | jhingoer@exactpi.nl | 06 – 16 02 58 62

Marina Dekker | dekker@exactpi.nl | 06 – 42 54 72 32
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