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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 infofi ches. Dit is er één van.

MEER INFO?

Een veilige en gezonde 
werkomgeving is belangrijk 
voor iedereen. Net als 
vaste werkkrachten 
heb jij dus ook recht op 
arbeidskledij en persoonlijke 
beschermingsmiddelen.

Ook als uitzendkracht kan je rekenen 
op het ABVV. Onze medewerkers en 
vakbondsafgevaardigden staan voor je klaar.

� Hoogstraat 26-28, 1000 Brussel
� interim@abvv.be

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

ARBEIDS-
KLEDIJ

EN BESCHERMINGSMIDDELEN: 
ook voor uitzendkrachten!

GOED OM TE 
WETEN

1 Let goed op de instructies die je 
krijgt om jouw werk op een veilige 
manier te kunnen uitvoeren.

2 Je hebt recht op  beschermings-
middelen, gebruik ze dan ook. 
Informeer je over hoe je ze correct 
moet gebruiken.

3 Respecteer de veiligheids-
maatregelen van het bedrijf.

4 Vraag op voorhand wie de 
EHBO-verantwoordelijke is.

5 Vraag naar de instructies in geval 
van noodgevallen.
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JE HEBT RECHT OP 
ARBEIDSKLEDIJ

1 WAAR HEB JE RECHT OP?

• Kan je eigen kledij vuil worden of beschadigd geraken 
door het werk dat je doet, dan heb je recht op arbeids-
kledij (een broek, een jas, een overall …). De gebruiker, 
dat is het bedrijf waar je werkt, moet voor jou dezelfde 
arbeidskledij ter beschikking stellen als voor de andere 
werknemers in het bedrijf. 

• Loop je het risico je te kwetsen op het werk, dan moet 
je beschermingsmiddelen krijgen. Het kan gaan over 
een helm, veiligheidsschoenen, handschoenen, gehoor-
bescherming of een veiligheidsbril. Deze beschermings-
middelen zijn persoonlijk en moeten op jouw maat 
 worden aangepast.

2  WIE STAAT IN VOOR KLEDIJ EN 
BESCHERMINGSMIDDELEN?

De gebruiker moet de werkkledij en de beschermingsmid-
delen ter beschikking stellen. Vaak worden ze wel door 
het uitzendkantoor aan jou bezorgd. Dat is geen probleem, 
zolang ze aangepast zijn aan jou en aan het werk dat je 
moet uitvoeren.

3  WAT MET HET ONDERHOUD?

Je arbeidskledij moet worden onderhouden en hersteld 
door de gebruiker. In sommige gevallen mogen werk-
nemers zelf hun kledij onderhouden. Vraag het na als daar 
onduidelijkheid over bestaat. Als je zelf instaat voor het 
onderhoud moet je daar wel een vergoeding voor krijgen.

4 HOEVEEL MOET DAT KOSTEN?

Arbeidskledij en beschermingsmiddelen moeten altijd 
gratis ter beschikking worden gesteld. Er kan van jou ook 
zeker geen waarborg gevraagd worden. Vaak wordt zo’n 
waarborg afgehouden van je loon. Dat mag niet! Controleer 
dus zeker je loonfi che.

HULP NODIG?
Krijg je geen werkkledij of beschermings-
middelen? Heb je ze zelf moeten aankopen? 
Heb je een waarborg moeten betalen voor 
arbeidskledij? Contacteer je ABVV-delegee 
op de werkvloer of ga eens langs bij het 
ABVV-kantoor in je buurt.
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