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Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.

Gelet op de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de
uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers,
inzonderheid op artikel 47.

Gelet op de 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, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 36 septies van 5 juni 1984, nr. 36 octies van 5 maart 1985, nr. 36 decies van 4 maart 1986, nr. 36 terdecies van 16 oktober 2000
en nr. 36 quaterdecies van 19 december 2001, inzonderheid op artikel 2, § 5;
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Overwegende dat het geboden is de uitvoering van uitzonderlijk
werk door uitzendkrachten in de diensten van de Europese Commissie aan een aantal specifieke regels te onderwerpen;

Hebben de navolgende interprofessionele organisaties van werkgevers en van werknemers :

- het Verbond van Belgische Ondernemingen

- de nationale middenstandsorganisaties erkend overeenkomstig de wetten betreffende de
organisatie van de Middenstand, gecoördineerd op 28 mei 1979

- de Boerenbond

- "la Fédération wallonne de l'Agriculture"

- het Algemeen Christelijk Vakverbond van België

- het Algemeen Belgisch Vakverbond

- de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België

op 19 juli 2004 in de Nationale Arbeidsraad de volgende collectieve arbeidsovereenkomst
gesloten.

Enig artikel

In artikel 2, § 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36 van 27
november 1981 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, vervangen bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36 terdecies van 16 oktober 2000, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
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1°

§ 5 wordt aangevuld met een punt VIII, luidend als volgt :

"VIII. De uitvoering van uitzonderlijke werkzaamheden is toegelaten, zonder voorafgaande toestemming, in de diensten van de Europese Commissie ter uitvoering
van werkzaamheden in de administratieve en sociale diensten, alsmede in de
restauratiesector, onder de volgende voorwaarden :

A. de uitzendkracht kan zonder onderbreking niet langer dan zes maanden ter
beschikking gesteld worden van de Commissie; een nieuwe tewerkstelling als
uitzendkracht kan slechts gebeuren na een onderbreking van ten minste een
maand;

B. van deze beperking kan worden afgeweken wanneer de uitzendkracht deelneemt aan een vergelijkend examen ingericht door de Commissie;

C. de beperking bedoeld onder punt A is niet van toepassing wanneer uitzendkrachten aangeworven zijn voor bijzondere arbeidsprestaties waartoe wordt
besloten door de communautaire overheden, in het kader van een arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven werk;

D. in geval van toelating tot het in punt B bedoeld vergelijkend examen zal de
betrekking van de uitzendkracht een einde nemen ten laatste drie maanden
na de betekening van de uitslagen."

2° In punt II van dezelfde paragraaf wordt het cijfer "VII" vervangen door het cijfer "VIII".

Gedaan te Brussel, op negentien juli tweeduizend en vier.

Voor het Verbond van Belgische Ondernemingen
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Voor de Middenstandsorganisaties

Voor de Boerenbond, "la Fédération wallonne de l'Agriculture"

Voor het Algemeen Christelijk Vakverbond van België

Voor het Algemeen Belgisch Vakverbond

Voor de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België

x

x

x

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 bij koninklijk besluit algemeen verbindend wordt verklaard.
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