
n

Fase 3*

uitzendov. bepaal-
de tijd gedurende 
52 weken (Uitzon-
dering AOW+: duur 4 
½ jaar)                                                                                                                                       

Fase 3*

uitzendov. bepaalde tijd gedurende 4 jaar                                                                                                                                             
                      

Fasensysteem NBBU CAO

Fasensysteem NBBU tot 1-7 2015 (3,5 jaar)

Fasensysteem NBBU van 1-7 2015 tot 1-7-2016 (6,5 jaar)

Fasensysteem NBBU per 1-7 2016 (5,5 jaar)

Fase 1

In 26 weken 
met of zonder 
beding

Fase 1

In 26 weken 
met of zonder 
beding

Fase 1

In 26 weken 
met of zonder 
beding
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Fase 2

In 104 gewerkte weken met of 
zonder beding

Fase 2

In 104 gewerkte weken met of 
zonder beding

Fase 2

In 52 gewerkte 
weken met  
of zonder 
beding

Fase 4 (OT)                                                                                                                

Fase 4 (OT)                                                                                                                

Fase 4 (OT)                                                                                                                
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Pensioenopbouw:    Basisregeling:  21 jaar of ouder en na 26 gewerkte weken. Plusregeling: 21 jaar of ouder en 78 gewerkte weken bij dezelfde intermediair  
     of 52 weken in dienst bij een andere intermediair zonder onderbreking van 52 weken of langer.
AO met uitzendbeding:   Ziek = einde opdracht – geen uren/geen factuur (let op: wel verzuimbegeleiding. Je blijft als intermediair verantwoordelijk voor de   
     zieke kandidaat).
AO zonder uitzendbeding/Fase 3/4:  Ziek = vanaf 11e ziektedag verzekerd, 10-2 wachtdagen = 8 ziektedagen voor intermediair of opdrachtgevers.

*Leegloop en Transitievergoeding:  De kosten voor loondoorbetalingsverplichting bij leegloop en transitievergoeding worden doorbelast aan de opdrachtgevers of komt ten laste van de   
     marge van de intermediair.

Fase 3*

uitzendov. bepaalde tijd gedurende 4 jaar                                                                                                                                             
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Wijzigingen NBBU-cao n.a.v. aangenomen Wet Werk en Zekerheid:

Beperking korte contracten zonder uitzendbeding Fase 1 en 2 per 1 juli 2015
Per 1 juli 2015 zijn er geen nuluren-contracten meer mogelijk na 26 gewerkte weken in Fase 1 en 2. Vanaf dat moment heeft de 
kandidaat altijd recht op een contract van 3 uur en is de intermediair verplicht om minimaal 3 uur loon te betalen.

Wijziging Fase 1 en 2 per 1 juli 2016:
Duur: Fase 1 maximaal 26 gewerkte weken, Fase 2 maximaal 52 gewerkte weken
(let op: uitzendbeding en ULV maar 78 gewerkte weken van toepassing)

Wijziging Fase 3 per 1 juli 2015:
Duur: 4 jaar, maximaal 6 contracten, onderbreking van 26 weken of korter tellen mee

Wijziging Fase 3 en 4 onderbrekingsregel per 1 juli 2015:
Na een onderbreking van 26 weken of langer begint de kandidaat weer in week 1 Fase 1

Wijziging AOW-plus per 1 juli 2016:
Duur Fase 1 en 2  – maximaal 78 gewerkte weken
Duur Fase 3 –  Afhankelijk van nieuwe wetgeving voor AOW-plussers zullen er nieuwe afspraken gemaakt worden voor het AOW-plus 
fasensysteem
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