COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 QUINQUIES VAN 27 NOVEMBER 1981
BETREFFENDE DE ARBEIDS- EN BESCHERMKLEDIJ VOOR
DE UITZENDKRACHTEN
---------------------

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités ;
Gelet op het feit dat het paritair comité voor de uitzendarbeid niet werkt en gelet op artikel 7, van de voornoemde wet
van 5 december 1968 ;
Gelet op de in de Nationale Arbeidsraad gesloten collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36 van 27 november 1981
houdende conservatoire maatregelen betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van
werknemers ten behoeve van gebruikers.
Hebben navolgende interprofessionele organisaties van werkgevers en van werknemers ...
in de Nationale Arbeidsraad, op 27 november 1981 onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst gesloten.
Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing :
a) op de werkgevers van de uitzendbureaus, bedoeld bij artikel 6, 1 van de op 27 november 1981 in de Nationale
Arbeidsraad gesloten collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36 houdende conservatoire maatregelen betreffende de
tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers ;
b) op de uitzendkrachten bedoeld bij artikel 6, 3 van genoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36 die door deze
werkgevers worden tewerkgesteld.
Artikel 2
De uitzendkrachten dienen over dezelfde arbeidskledij, individuele beschermingskledij, -schoenen of andere -middelen
te beschikken zoals de andere werknemers die aan dezelfde gevaren en/of hinder blootgesteld zijn.
Artikel 3
De verantwoordelijkheid voor het leveren en het onderhoud van de arbeidskledij aan de uitzendkrachten ligt bij het
uitzendbureau.
Artikel 4
De verantwoordelijkheid voor het leveren en het onderhoud van de individuele beschermingskledij, -schoenen of andere
-middelen blijft bij de gebruikers bij wie de uitzendkracht ter beschikking werd gesteld, liggen.
Artikel 5
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een periode van zes maanden, met ingang op 1 december
1981. Zij wordt stilzwijgend verlengd, telkens voor een periode van drie maanden.
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Zij kan herzien of beëindigd worden op verzoek van de meest gerede ondertekenende organisatie mits een opzeggingstermijn van één maand wordt in acht genomen.
Gedaan te Brussel, op zevenentwintig november negentienhonderd eenentachtig.
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In toepassing van artikel 14, lid 1, 1 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten
en de paritaire comités, verklaren de Voorzitter en de Secretaris van de Nationale Arbeidsraad, de Heren G. DE
BROECK en M. JADOT, dat zij de notulen van de Raadszitting van 27 november 1981 hebben getekend, nadat zij
hebben vastgesteld dat deze notulen door de leden waren goedgekeurd.
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Gelet op artikel 28 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire
comités, vraagt de Nationale Arbeidsraad dat deze overeenkomst door de Koning algemeen verbindend zou worden
verklaard.
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