
 

 
 

Voor ondernemers 
Wat verandert er wanneer een uitzendkracht van Fase A naar Fase B en Fase C gaat? 
De belangrijkste zaken en risico’s voor jou op een rij. Aansluitend nog een korte toelichting van onze 
HR Consultants.  
 

   Fase A (ZUB: zonder 
uitzendbeding)  
(via Flexpedia in 2021)   

 Fase B  
(via Flexpedia in 2021)  
  

 Fase C 
(via Flexpedia in 2021) 

 Looptijd 
  

 78 gewerkte weken (1,5 jaar) 
  

 Maximaal 4 jaar of 6 
detacheringsovereenkomst
en in maximaal 4 jaar tijd.  
  

 Onbepaalde tijd 

 Aantal contracten   Onbeperkt aantal Fase A 
detacherings-
overeenkomsten van 28 
dagen die stilzwijgend 
worden verlengd tot  
en met 78 gewerkte weken 
(1,5 jaar). 
   

 Maximaal 6 detacherings-
overeenkomsten Fase B in 
maximaal vier jaar. De 
contractduur kun je zelf 
bepalen.  

 Eén contractvorm te weten 
een vast dienstverband. Een 
detacheringsovereenkomst 
van onbepaalde tijd. 

Loondoorbetalings-
verplichting bij geen 
werk  
  

 Geen loondoorbetalings-
verplichting bij geen 
werk.  In Fase A geldt: geen 
werk = geen loon. 

 Wel loondoorbetalings-
verplichting bij geen werk 
tot einde arbeids-
overeenkomst van de 
medewerker. 
  

 Wel loondoorbetalingsver-
plichting bij geen werk. 

Risico’s bij ziekte 
medewerker 
  
  

 Geen risico’s. Flexpedia 
draagt zorg voor uitbetaling 
bij ziekte. 
  
  

 Wel risico’s. De eerste 
twee weken valt onder 
eigen risico van de 
ondernemer daarna ligt 
het risico bij Flexpedia.  
   

  Wel risico’s. De eerste twee 
weken valt onder eigen 
risico van de ondernemer 
daarna ligt het risico bij 
Flexpedia. 

 Pensioenkosten    Eerste 26 gewerkte weken 
(Fase A1) geen pensioen.  
 
Vanaf gewerkte week 27 tot 
en met 78 gewerkte weken 
(Fase A2) StiPP basis-
pensioen (2,6%).  
Dit betaalt de werkgever  
    

 In Fase B StiPP 
pluspensioen van 12%.  
 
8% is voor rekening van de 
werkgever.  
 
4% is voor rekening van de 
medewerker.  
  

 In Fase C StiPP 
pluspensioen van 12%.  
 

8% is voor rekening van de  
werkgever.  
 

4% is voor rekening van de 
medewerker.  
 

Kostprijs  
basis omrekenfactoren / 
tarieven 
  

 Fase A1: 1.6695* (=zonder 
basis pensioen) 
Fase A2: 1.7028* (= met 
basis pensioen StiPP) 

 Fase B: 1.7688* (=met 
pluspensioen StiPP)  

 Fase C 1.7017* (=met  
Pluspensioen StiPP) 
 

 
*Let op: dit zijn basis omrekenfactoren zonder atv-toeslagen, etc. Check onze site voor  
alle omrekenfactoren inclusief ATV dagen zoals in de bouw, afbouw, metaal & techniek op:  
flexpedia.nl/voor-ondernemers/uitzenden/uitzendtarieven/ 
 
 
 

https://www.flexpedia.nl/voor-ondernemers/uitzenden/uitzendtarieven/


 

 
 
Toelichting en aanvullende tips van onze HR Consultants: 
 
Opzeggen van de detacheringsovereenkomst in Fase B 
In Fase B kan de detacheringsovereenkomst van de uitzendkracht niet zo maar worden beëindigd. De 
detacheringsovereenkomst in Fase B eindigt van rechtswege nadat de einddatum is bereikt. 
Bijvoorbeeld: je spreekt af dat de detacheringsovereenkomst 8 maanden duurt, dan eindigt de 
overkomst van rechtswege na 8 maanden.  
 
Tussentijds de detacheringovereenkomst in Fase B opzeggen 
Wil jij de detacheringsovereenkomst beëindigen voordat deze eindigt van rechtswege? Let dan goed 
op. Er gelden strenge regels. Meestal heb je toestemming nodig van het UWV of moet je de 
kantonrechter om ontbinding van de overeenkomst vragen. Dat is, simpel gezegd, een hoop gedoe. 
Laat je dan ook goed informeren. Wellicht kan je namelijk in samenwerking met de uitzendkracht 
kiezen voor een andere optie: bijvoorbeeld de overeenkomst beëindigen met wederzijds goedvinden. 
Dit dient dan te worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Ook hiervoor gelden strakke 
regels. Laat je dan ook goed adviseren. 
 
Opzeggen van de detacheringsovereenkomst door uitzendkracht in Fase B en C  
De uitzendkracht in Fase B en C kan de detacheringsovereenkomst opzeggen. Er geldt dan wel een 
opzegtermijn voor de uitzendkracht. De opzegtermijn bij contracten van bepaalde tijd is afhankelijk 
van de duur van de arbeidsovereenkomst. Korter dan 3 maanden geldt een opzegtermijn van 7 
kalenderdagen. Tussen 3 tot 6 maanden is de opzegtermijn 14 kalenderdagen. Contractduur langer 
dan 6 maanden dan dient de uitzendkracht zich te houden aan de opzegtermijn van 28 
kalenderdagen. Per Cao kan hiervan afgeweken worden. Dus check voor de zekerheid de Cao die van 
toepassing is. Bij een uitzend/detacheringsovereenkomst voor onbepaalde tijd (Fase C), geldt een 
opzegtermijn van 1 maand, tenzij anders overeengekomen in de uitzendovereenkomst. 
 
Loondoorbetalingsverplichting bij geen werk in Fase B en C 
In Fase B en C geldt een loondoorbetalingsverplichting bij geen werk. Dus als de medewerker niet 
werkt omdat er bij jou geen werk is, heeft de medewerker toch recht op loon. Het gaat dan om het 
aantal uren dat staat vermeld in de arbeidsovereenkomst. 
 
Let op: het rechtsvermoeden van arbeidsomvang (art. 7:610b BW) 
Veel recruitmentpartners denken dat ze met een minimaal aantal uur in de detacheringsovereenkomst 
in Fase B en C de loondoorbetalingsrisico’s kunnen beperken. Dat is niet het geval vanwege het 
fenomeen rechtsvermoeden van arbeidsomvang. Hierbij kijkt men naar het gemiddeld aantal gewerkte 
uren over de afgelopen drie maanden. Stel; een medewerker heeft een contract voor 10 uur per week 
maar hij werkt al minimaal drie maanden 40 uur per week, dan heeft hij, in jip-en-janneketaal 
geformuleerd, eigenlijk een contract heeft voor 40 uur. Er geldt dan ook een 
loondoorbetalingsverplichting voor 40 uur ipv de 10 uur vermeld in het contract. 
 
Verder praten? 
Meer informatie over de overgang van een medewerker van  
Fase A naar Fase B en verder door naar Fase C? Neem contact  
op met jouw HR Consultant voor aanvullend advies.  
We helpen graag. 
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