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COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 38 QUINQUIES VAN 21 DECEMBER 2004
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-------------

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

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 38 van 6 december 1983 betreffende de werving en selectie van werknemers, gewijzigd door de collectieve
arbeidsovereenkomsten nr. 38 bis van 29 oktober 1991, nr. 38 ter van 17 juli 1998 en nr. 38
quater van 14 juli 1999;

Gelet op de Samenwerkingsovereenkomst van 10 december 2003
tussen de Federale Staat, de Vlaamse, de Franse en Duitse Gemeenschap, het Vlaamse
Gewest, het Waalse Gewest, het Brussel Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie inzake administratieve vereenvoudiging;
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Gelet op artikel 508 van de programmawet van 22 december 2003;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2004 tot
afschaffing van de verplichting tot het voorleggen van een eensluidend verklaard afschrift;

Gelet op het Decreet van de Waalse Gewestraad van 1 april 2004
tot afschaffing van de verplichting tot het voorleggen van eensluidende afschriften van documenten;

Gelet op het Decreet tot afschaffing van de verplichting tot het voorleggen van eensluidende afschriften van documenten betreffende een aangelegenheid
waarvoor de uitoefening van de bevoegdheid krachtens artikel 138 van de Grondwet door de
Franse gemeenschap is overgedragen aan het Waalse Gewest voor de aangelegenheden
bedoeld in artikel 128 van de Grondwet;

Overwegende dat voornoemde bepalingen op 31 maart 2004 in
werking zijn getreden;

Overwegende dat het vanuit de optiek van administratieve vereenvoudiging opportuun is om in de relatie werkgever sollicitant passende maatregelen te nemen met betrekking tot de overlegging van gezegelde en eensluidend verklaarde bescheiden;

Hebben de navolgende interprofessionele organisaties van werkgevers en 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 Belgische Boerenbond

-

"la Fédération nationale des Unions professionnelles agricoles"

-

"l'Alliance agricole belge"
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-

het Algemeen Christelijk Vakverbond

-

het Algemeen Belgisch Vakverbond

-

de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België

op 21 december 2004 in de Nationale Arbeidsraad de volgende collectieve arbeidsovereenkomst gesloten.
Artikel 1

Artikel 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 38 van 6 december 1983 betreffende de werving en selectie van werknemers, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 38 bis van 29 oktober 1991, nr. 38 ter van 17 juli 1998 en
38 quater van 14 juli 1999 wordt vervangen door de volgende bepaling :

"Artikel 6

De werkgever mag de sollicitant niet vragen om gezegelde en eensluidend verklaarde afschriften van diploma's, getuigschriften, attesten en andere stukken over
te maken. De werkgever kan de sollicitant wel vragen om een goed leesbare kopie van het
originele document te overhandigen.

In geval van twijfel over de waarachtigheid van de voorgelegde of
opgestuurde kopie kan de werkgever de sollicitant verzoeken om het voorleggen van het origineel document.

Commentaar

In de optiek van administratieve vereenvoudiging hebben de federale overheid, gewesten en gemeenschappen met ingang van 31 maart 2004 de verplichting
afgeschaft om eensluidend verklaarde afschriften voor te leggen aan hun overheidsdiensten.
Een goed leesbare kopie van het originele document volstaat.

Bij analogie worden werkgevers gevraagd dezelfde maatregel toe te
passen voor sollicitanten.
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Het feit dat er geen eensluidend verklaarde afschriften mogen worden gevraagd, ontneemt de werkgever niet de mogelijkheid om tijdens de selectieprocedure
gewone goed leesbare afschriften te vragen. Net zoals de overheden kan de werkgever in
geval van twijfel over de waarachtigheid van de voorgelegde of opgestuurde kopie om de
voorlegging van het origineel document vragen. "
Artikel 2

Deze overeenkomst heeft dezelfde geldigheidsduur en kan volgens
dezelfde termijnen en wijze worden opgezegd als deze die zij wijzigt.

Gedaan te Brussel, op eenentwintig december tweeduizend en vier.

Voor het Verbond van Belgische Ondernemingen

Voor de Middenstandsorganisaties

Voor de Belgische Boerenbond, "la Fédération nationale des Unions professionnelles agricoles" en "l'Alliance agricole belge"

Voor het Algemeen Christelijk Vakverbond
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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 de overeenkomst door de Koning algemeen verbindend zou worden verklaard.

-----------------------
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