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5 STAPPEN 
NAAR MEER 
ZEKERHEID:

1 Je ontvangt een mail of SMS om je te 
informeren over een nieuw contract.

2 Je klikt op 'Contract lezen en 
ondertekenen'.

3 Je kiest op welke manier je wil 
ondertekenen: met je e-ID kaart of met 
je zelf gekozen paswoord.

4 Je geeft je pincode in van je e-ID of je 
voert je paswoord in.

5 Je contract is ondertekend!

Elektronisch ondertekende arbeidsovereen-
komsten worden automatisch gearchiveerd.  
Simpel om je contracten terug te vinden.

Uitzendkrachten hebben het recht om behandeld te 
worden als volwaardige werknemers. Het komt erop 
aan te weten waar je recht op hebt. Daarom maakten 
we infofiches.

 Hoogstraat 26-28, 1000 Brussel
 02 549 05 49
 interim@abvv.be

 www.rechtenuitzendkracht.be
 www.facebook.com/rechtenuitzendkracht

Ook als uitzendkracht kan je rekenen op het ABVV. 
Onze medewerkers en vakbondsafgevaardigden 
staan voor je klaar.
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Vanaf 1 oktober 2016 moet je als uitzendkracht een  
arbeidsovereenkomst afsluiten voor je effectief aan de slag 
gaat. En dat is belangrijk, want een getekend contract geeft 
je zekerheid. In je contract staat de duur van je opdracht, je  
loon, … Je weet dus waar je aan toe bent.

Tot voor kort bestond hierop een uitzondering voor de 
uitzendsector: het contract moest pas 2 dagen na de start 
van de opdracht getekend worden. Daar werd misbruik van 
gemaakt: het contract werd aangepast als je ziek werd, er 
ontstond discussie over het loon, … En de uitzendkracht 
bleef in de kou staan, want die had geen bewijs in handen. 
Gelukkig komt daar, dankzij het ABVV, nu een einde aan.

Het tekenen van je contract kan op 2 manieren:
- Op de klassieke manier: met pen en papier
- Via elektronische weg

Maak op voorhand duidelijke afspraken met het 
uitzendkantoor over hoe je het contract zal ondertekenen.  
Het klassieke papieren contract blijft sowieso bestaan.  
Dus als je er als uitzendkracht op staat je contract op deze 
manier te ondertekenen, dan kan het uitzendkantoor dat 
niet weigeren. Maar in de praktijk is dat soms moeilijk 
haalbaar. Daarom werd nu ook de mogelijkheid ontwikkeld 
om je contract elektronisch te ondertekenen, dus via je 
computer of smartphone.

JE CONTRACT: 
E OF GEWOON?

CONTRACT=
ZEKERHEID

VS.
Er zijn 2 mogelijkheden om een contract  
elektronisch te ondertekenen: 

-  Via je e-ID (elektronische identiteitskaart): je 
hebt dan een kaartlezer nodig en je moet de 
pincode van je e-ID kennen.

-  Via een zelfgekozen paswoord. Dit paswoord 
moet je eenmalig aanmaken. Je uitzendkantoor 
of je vakbond kan je hierbij helpen.


