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 20182339 Bijlage 

         

 

Q & A - opeenvolgende dagcontracten 

 

Naar aanleiding van het akkoord dat op 24/07/2018 in de NAR werd bereikt, is de 

nieuwe cao op 1/10/2018 in werking getreden. In deze ledennota vindt u een overzicht 

van de meest gestelde vragen en de antwoorden erop.  

 

 

1. Algemeen  

Wanneer is er sprake van opeenvolgende dagcontracten?  

1) Een uitzendkracht werkt  

 

ma-di-wo, maar in de onderneming wordt er altijd van maandag tot en met 

vrijdag gewerkt: 

- is er dan sprake van opeenvolgende dagcontracten? 

- deeltijdse of voltijdse tewerkstelling?  

 

Wanneer een uitzendkracht telkens een dagcontract heeft voor ma, di en woe, dan zijn dit 

uiteraard opeenvolgende dagcontracten. Dit is geen deeltijdse tewerkstelling, daarvoor zou hij een 

weekcontract moeten hebben met deeltijdse prestaties. Indien hij een driedagencontract zou 

hebben voor ma-di-woe, is er geen sprake van opeenvolgende dagcontracten. 

 

niet de volledige week, maar werkt met voltijdse dagcontracten ma-di-wo 

telkens 8u. In de onderneming wordt er altijd gewerkt van maandag tot en 

met vrijdag. 

 

Ook dit zijn opeenvolgende dagcontracten. 

 

2) Opeenvolgende dagcontracten en ingesloten weekend 

 

Kunt u mij nog eens uitleggen hoe het nu zat met het begrip opeenvolgend 

dagcontract in combinatie met het weekend? Bijvoorbeeld een contract dat op vrijdag 

wordt opgesteld voor uitzendkracht X + een contract dat op maandag wordt 
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opgesteld bij dezelfde klant voor uitzendkracht X, is dat een opeenvolgend 

dagcontract?  

 

Dat klopt. Een weekend = gewone inactiviteitsdagen, dus twee opeenvolgende dagcontracten. 

 

2. Globaal engagement 

 
3) “Het gebruik van opeenvolgende dagcontracten door werknemers die daar expliciet en 

vrijwillig (eventueel schriftelijk om misbruik tegen te gaan) zelf om vragen (bijv. 

gepensioneerde die een paar dagen inspringt, student, bijverdienste in het weekend, …), 

staat hier los van.”  

 

Als een uitzendkracht expliciet verklaart dat hij/zij enkel met opeenvolgende 

dagcontracten wil werken omdat hij/zij niet in vaste dienst wil gaan, dan is er geen 

probleem voor de gebruiker? 

 
Inderdaad. Wij raden echter aan om hiervan best een schriftelijk bewijs bij te houden.  

 

OPGELET: studenten en gepensioneerden worden in het advies van de NAR als voorbeeld 

geciteerd, maar bedrijven moeten toch kunnen aantonen dat ze daar zelf om hebben gevraagd.  

 

Wat betreft het statuut gelegenheidswerknemers, zij mogen sowieso maximaal 2 

opeenvolgende dagen werken. Daarnaast is het zo dat uitzendkantoren via Dimona 

verplicht worden met 2 opeenvolgende dagcontracten te werken. Hoe moeten deze 

opeenvolgende dagcontracten behandeld worden?  

 

Vanuit de RSZ werd ons bevestigd dat het via Dimona inderdaad niet mogelijk is een contract voor 

2 dagen op te maken, zodat er in deze situatie geen keuze bestaat voor het uitzendkantoor, noch 

voor de uitzendkracht. Gelet op het onvrijwillige gebruik van opeenvolgende dagcontracten vallen 

deze ODC’s volgens Federgon ook onder de uitzondering van personen die uitdrukkelijk vragen om 

tewerkgesteld te worden met opeenvolgende dagcontracten.  
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3. Semestriële informatieverstrekking (‘full information') 

 

a. Algemeen  

4) “Het aantal opeenvolgende dagcontracten in voorgaand semester” 

 

Hoe berekent men “het aantal opeenvolgende dagcontracten”? Bijvoorbeeld: vrijdag 

DC + zaterdag DC: wordt dit beschouwd als één opeenvolgend dagcontract of twee 

opeenvolgende dagcontracten?  

 

Artikel 33 § 1 van cao nr. 108: Onder opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid wordt 

verstaan de arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid bij eenzelfde gebruiker, die elk een looptijd 

van vierentwintig uur niet overschrijden, en die elkaar onmiddellijk opvolgen of hooguit gescheiden 

worden door een feestdag en/of door de gewone inactiviteitsdagen die binnen de onderneming van 

de gebruiker gelden voor de categorie van werknemers waartoe de uitzendkracht behoort. 

 

In hoger gesteld voorbeeld gaat dit dus om twee opeenvolgende dagcontracten en deze vallen dus 

in de scope van nieuwe afspraken. Eén dagcontract valt niet onder de definitie. 

 

Een uitzendkracht heeft vier dagen gewerkt met dagcontracten van maandag tot 

donderdag, voor de rest werkt deze uitzendkracht af en toe met gewone 

dagcontracten in het jaar bij die klant. Voor het verzamelen van de informatie wordt 

deze uitzendkracht dan geteld als een uitzendkracht die heeft gewerkt met 

opeenvolgende dagcontracten. Klopt dit dan?  

 

Ja, vanaf twee opeenvolgende dagcontracten, één keer is genoeg. Maar in de aangifte moeten de 

gewone dagcontracten natuurlijk niet aangegeven worden. 

 
Een uitzendkracht die iedere week flexibel werkt, zoals bijvoorbeeld: 

week 1: ma - di - wo dagcontracten 

week 2: ma - do -vrij dagcontracten 

week 3: di - do- vrij dagcontracten 

-> de onderneming werkt van maandag tot zaterdag 

-> werkt deze uitzendkracht dan met opeenvolgende dagcontracten?  

 

Ja, vanaf twee opeenvolgende dagcontracten, dit wil zeggen voor dit concreet voorbeeld:  

1e week: 3 ODC;  
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2e week: 2 ODC;  

3e week: 2 ODC; 

 

b. Gebruiker met OR of VA 

 

5) ‘Praktisch zal één keer bij het begin van elk semester de volgende informatie van het 

afgelopen semester ter beschikking worden gesteld, ongeacht de concrete datum van het 

sociaal overleg in de onderneming van de gebruiker’ 

 

Dienen deze lijsten beschikbaar te zijn bij het uitzendkantoor of dient de klant dit te 

voorzien?  

 

De klant dient dit te voorzien om door te geven aan zijn OR/VA, maar wellicht zal de klant bij zijn 

uitzendbedrijf/uitzendbedrijven info opvragen. Voor de administratieve eenvoud bij de 

uitzendbedrijven hebben we ervoor gezorgd dat deze oefening slechts één keer per semester moet 

gebeuren, dus ongeacht of de gebruiker een OR heeft in januari of in juni, de info blijft dezelfde. 

 

6) ‘Het bewijs omtrent de nood aan flexibiliteit dat de gebruiker moet leveren, moet voortaan 

statistisch onderbouwd zijn en wordt best aangevuld met elementen die aantonen dat de 

gebruiker alternatieven heeft onderzocht voor het gebruik van ODC.’ 

 

Dient deze aanvulling te gebeuren door de klant of dienen onze lijsten die reeds 

maandelijks verstuurd worden naar het Sociaal Fonds hiermee aangevuld te worden? 

 

Deze aanvulling dient integraal en alleen door de klant te gebeuren. Het is immers alleen hij die 

een zicht heeft op de nood aan flexibiliteit in zijn bedrijf, op de statistische onderbouw en op de 

alternatieven. Op de lijsten van het Fonds dient deze info niet te worden meegegeven (alleen 

aantal ODC en aantal uitzendkrachten). 

 

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de lijst van motieven (zie vraag 9) en de 

informatie inzake ODC.  

 

7) ‘Enkel op uitdrukkelijk verzoek van de vakbonden in de onderneming, kunnen deze ook 

vragen om geïnformeerd te worden over het aantal uitzendkrachten per schijf van ODC’s 

(2-15, 16-30, 31-45, +45/semester).’ 

 

Wie moet deze lijst kunnen aanleveren: de klant of wij als uitzendkantoor?  
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Het zal steeds de klant zijn die die info moet aanleveren (eventueel via het modelformulier), maar 

mogelijks zal de klant op zijn uitzendbedrijf/uitzendbedrijven een beroep doen om de basisinfo 

omtrent de schijven te verzamelen. 

 

8) ‘Op basis van de semestriële informatie én samenvallend met één van de twee 

infomomenten volgt er in de ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging van de gebruiker 

een jaarlijkse raadpleging over de ODC’s.’ 

 

Wie dient deze lijst te kunnen aanleveren, de klant of wij als uitzendkantoor?  

 

De klant dient de lijsten te voorzien om door te geven aan zijn OR/VA, maar wellicht zal de klant 

bij zijn uitzendbedrijf/uitzendbedrijven info opvragen. De raadpleging van de OR/VA is uiteraard 

ook volledig de taak van de klant. 

 

c. Gebruiker zonder OR of VA 

 

9) “Cao nr. 108/2 bepaalt dat dezelfde informatie als voor gebruikers met een 

ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging (zie hierboven), voor elke betrokken gebruiker 

eveneens semestrieel door het Sociaal Fonds voor de uitzendkrachten ter beschikking 

wordt gesteld van de vakbonden. Daartoe bezorgt elk uitzendkantoor de nodige gegevens 

aan het Sociaal Fonds” 

 

Blijft de “maandelijkse reporting” voor de gebruikende ondernemingen zonder 

vakbondsafvaardiging nog steeds actueel? 

Het gaat niet meer om een maandelijkse reporting, maar om een semestriële informatieplicht. De 

nieuwe template hiervoor werd reeds via Federgon verspreid en zal eerstkomende weken op de 

website van het Sociaal Fonds gepubliceerd worden. Deze dient voor 31/01/20XX en 31/07/20XX 

worden neergelegd.  

 

OPGELET : dit gaat niet over de lijst van motieven, alleen over de lijst ODC. 

OPGELET : overgangsregeling : voor 31/01/2019 dient de eerste lijst worden neergelegd, 

maar dit zal alleen gaan over Q4 2018 gezien de cao in werking is getreden op 

01/10/2018.  

 

Indien ja, moet deze lijst nog steeds tegen de 20e van de volgende maand naar het 

sociaal fonds worden gestuurd?  

Nee, dat is de lijst over de motieven. Voor de dagcontracten was er een andere termijn, maar dit 

artikel is uit de nieuwe cao 108/2 verdwenen.  
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Omvat deze semestriële reporting voor de gebruikers zonder vakbondsafvaardiging alle 

opeenvolgende dagcontracten, ongeacht het motief van het contract?  

Alle ODC, alle motieven. 

 

Moeten in de lijst alleen de bedrijven staan waarvoor wij contracten hebben opgesteld 

met andere motieven dan vervanging?  

Nee, dat geldt alleen voor de lijst van de motieven; naast deze lijst is er een andere voor alle 

ondernemingen zonder OR of VA die gebruik maken van opeenvolgende dagcontracten waar men 

geen rekening houdt met het motief. Opeenvolgende dagcontracten met motief vervanging moeten 

dus ook vermeld worden (ook als men voor vervanging niet vaak dagcontracten gaat gebruiken). 

 

Deze semestriële reporting, dat zijn toch maar twee cijfers die moeten worden 

doorgestuurd het Sociaal Fonds, niet? Geen bijkomende verduidelijking nodig, zoals 

gebruikersnaam, het paritair comité of iets anders? 

 U kan het modelformulier als bijlage bij de brochure aantreffen, alsook binnenkort op de website 

van het Sociaal Fonds.  

 

d. Moeten studenten, inspringende gepensioneerden etc…. die zelf expliciet 

naar dagcontracten vragen, opgenomen worden in de semestriële 

informatieverplichting? 

 

Ja, de semestriële informatieverplichting geldt voor alle opeenvolgende dagcontracten (dus ook 

voor categorieën uitzendkrachten die zelf expliciet om dagcontracten hebben gevraagd en 

eventueel hiervoor een schriftelijk document hebben ondertekend). 

 
 
 

************ 


