
STROOMSCHEMA FASETELLING
OVERGANG OUDE NAAR NIEUWE REGELING

Uitzendkrachten die op 2 januari 2023 al 52
weken hebben gewerkt in Fase A stromen - bij
voortzetting van het dienstverband - op die
datum in Fase B. Uitzendovereenkomsten met
een looptijd langer dan 2 januari 2023 worden
aangemerkt als het eerste contract in Fase B.
Let op! Dit kan dus betekenen dat als iemand
een Fase A contract tot 7 januari 2023 heeft
dit geldt als eerste Fase B contract ( 2 januari
tot 7 januari wordt dan gezien als eerste Fase
B contract ). Dit is natuurlijk zonde gezien je in
Fase B maximaal 6 contracten mag geven. 

De voor 2 januari 2023 53ste tot en met 78ste
gewerkte weken in Fase A tellen in duur en
aantal overeenkomsten niet mee in fase B. 

Wil je niet dat de uitzendkracht in Fase B
instroomt? Zorg er dan voor dat het contract
wat je de uitzendkracht geeft niet langer duurt
dan 1 januari 2023. De uitzendkracht gaat
daarna uit dienst. Let er dus goed op dat je
weet wanneer een doorlopend 4 weken
contract eindigt. 

In welke fase is de uitzendkracht momenteel werkzaam?

FASE A FASE B
Is de uitzendkracht gestart met de 
telling in fase A voor 3 januari 2022?

Is de uitzendkracht gestart met de 
telling in fase B voor 3 januari 2022?

Nee

Er verandert niets. De
uitzendkracht valt al onder
de nieuwe regeling. Fase A
duurt 52 gewerkte weken. 

Ja

Is de uitzendkracht al langer dan 52
gewerkte weken werkzaam op 2
januari 2023?

Nee

Alle uitzendkrachten gaan
per 2 januari 2023 over op
de nieuwe regeling. Fase A
duurt vanaf 2 januari 2023
52 gewerkte weken. 

Ja

Nee

Er verandert niets. De
uitzendkracht valt onder de
nieuwe regeling. Fase B
duurt maximaal 3 jaar of
maximaal 6 contracten. 

Ja

Is de uitzendkracht al langer dan 3
jaar werkzaam in Fase B op 2 januari
2023?

Nee

Alle uitzendkrachten gaan
per 2 januari 2023 over op
de nieuwe regeling. Fase B
duurt vanaf 2 januari 2023
maximaal 3 jaar of 6
uitzendovereenkomsten.

Ja

Uitzendkrachten die op 2 januari 2023 al 3 
jaar lang uitzendovereenkomsten in Fase B 
hebben gehad, stromen- bij voortzetting van 
het dienstverband- op die datum in in Fase C. 
Dit betekent dus dat uitzendkrachten met een 
Fase B contract die doorloopt tot na 1 januari 
2023 en die al langer dan 3 jaar in Fase B 
hebben gewerkt, na 1 januari automatisch in 
Fase C terecht komen. Zoals je weet is Fase C 
een contract voor onbepaalde tijd en deze 
lopen niet automatisch van rechtswege af 
zonder toestemming van de uitzendkracht.

Wil je niet dat de uitzendkracht in Fase C 
terecht komt? Zorg dan dat het Fase B 
contract dat je nu afsluit niet langer doorloopt 
dan 1 januari 2023. 


