Richtlijn raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Richtlijn raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd
Richtlijn 1999/70/EG van de Raad van 28 juni 1999 betreffende de door het EVV, de UNICE en het
CEEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 139, lid 2,
Gezien het voorstel van de Commissie,
1. Overwegende dat ingevolge de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam de
bepalingen van de Overeenkomst betreffende de sociale politiek bij het Protocol nr. 14
betreffende de sociale politiek, gehecht aan het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, zijn verwerkt in de artikelen 136 tot 139 van het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap;
2. Overwegende dat de sociale partners overeenkomstig artikel 139, lid 2, van het Verdrag
gezamenlijk kunnen verzoeken om tenuitvoerlegging van de op communautair niveau
gesloten overeenkomsten door een besluit van de Raad op voorstel van de Commissie;
3. Overwegende dat punt 7 van het Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten van
de werkenden onder meer bepaalt dat de verwezenlijking van de interne markt moet leiden tot
een verbetering van de levensstandaard en arbeidsvoorwaarden voor de werkenden in de
Europese Gemeenschap. Dit proces wordt verwezenlijkt door onderlinge opwaartse
aanpassing van die voorwaarden, betreffende met name andere arbeidsvormen dan arbeid
voor onbepaalde tijd, zoals arbeid voor een bepaalde duur, deeltijdarbeid, uitzendarbeid en
seizoenarbeid;
4. Overwegende dat de Raad geen besluit heeft genomen over het voorstel voor een richtlijn
betreffende bepaalde arbeidsbetrekkingen en concurrentievervalsing(1), noch over het
voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde arbeidsbetrekkingen en de
arbeidsvoorwaarden(2);
5. Overwegende dat er in de conclusies van de Europese Raad van Essen op is gewezen dat er
maatregelen moeten worden genomen om "het werkgelegenheidseffect van de groei te
vergroten, met name door een flexibelere organisatie van het werk die tegemoetkomt aan de
wensen van de werknemers en beantwoordt aan de eisen van de concurrentie";
6. Overwegende dat de resolutie van de Raad van 9 februari 1999 inzake de
werkgelegenheidsrichtsnoeren voor 1999 de sociale partners op alle passende niveaus
uitnodigt overeenkomsten te sluiten om de organisatie van het werk te moderniseren, met
inbegrip van flexibele arbeidspatronen, teneinde de ondernemingen productief en
concurrerend te maken en het vereiste evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid tot stand te
brengen;
7. Overwegende dat de Commissie, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van de Overeenkomst
betreffende de sociale politiek, de sociale partners heeft geraadpleegd over de mogelijke
richting van een communautair optreden op het gebied van flexibele arbeidstijden en
zekerheid voor de werknemers;
8. Overwegende dat de Commissie, die na deze raadpleging een communautair optreden
wenselijk achtte, de sociale partners opnieuw heeft geraadpleegd over de inhoud van het
overwogen voorstel, zulks overeenkomstig artikel 3, lid 3, van genoemde overeenkomst;
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9. Overwegende dat de algemene brancheoverkoepelende organisaties (Unie van Industrie- en
Werkgeversfederaties der Europese Gemeenschap (UNICE), Europees Centrum van
gemeenschapsbedrijven (CEEP) en Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV)), de
Commissie op 23 maart 1998 met een gezamenlijk schrijven hebben medegedeeld de in
artikel 4 van genoemde overeenkomst bedoelde procedure te willen beginnen; dat zij de
Commissie bij gezamenlijk schrijven om een extra termijn van drie maanden hebben verzocht;
dat de Commissie dit verzoek heeft ingewilligd en de onderhandelingsperiode heeft verlengd
tot 30 maart 1999;
10. Overwegende dat genoemde brancheoverkoepelende organisaties op 18 maart 1999 een
raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd hebben gesloten en dat
zij de Commissie gezamenlijk hebben verzocht deze raamovereenkomst uit te voeren door
een besluit van de Raad op voorstel van de Commissie, overeenkomstig artikel 4, lid 2, van
de Overeenkomst betreffende de sociale politiek;
11. Overwegende dat de Raad in zijn resolutie van 6 december 1994 over "enkele vooruitzichten
van een sociaal beleid in de Europese Unie: bijdrage aan de economische en sociale
convergentie van de Unie"(3), de sociale partners heeft verzocht de mogelijkheden tot het
sluiten van overeenkomsten te benutten, omdat deze in de regel dichter aansluiten bij de
sociale werkelijkheid en problematiek;
12. Overwegende dat de overeenkomstsluitende partijen in de preambule van de op 6 juni 1997
gesloten raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid te kennen hebben gegeven dat het hun
bedoeling was om ook de mogelijkheden na te gaan voor vergelijkbare overeenkomsten voor
andere vormen van flexibele arbeid;
13. Overwegende dat de sociale partners speciale aandacht hebben willen schenken aan
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, doch tevens te kennen hebben gegeven van plan
te zijn na te gaan of soortgelijke overeenkomsten voor uitzendarbeid noodzakelijk zijn;
14. Overwegende dat de partijen bij deze overeenkomst beoogden een raamovereenkomst
inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd te sluiten waarin de algemene beginselen
en minimumvoorschriften inzake arbeidsovereenkomsten en arbeidsverhoudingen voor
bepaalde tijd worden geformuleerd; dat zij hun wil te kennen hebben gegeven de kwaliteit van
arbeid voor bepaalde tijd te verbeteren door de toepassing van het non-discriminatiebeginsel
te garanderen, en een kader vast te stellen om misbruik als gevolg van het gebruik van
opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd te
voorkomen;
15. Overwegende dat het passende besluit voor de uitvoering van deze raamovereenkomst een
richtlijn is in de zin van artikel 249 van het Verdrag; dat deze richtlijn derhalve de lidstaten
verbindt wat het te bereiken resultaat betreft, maar hun tegelijk de bevoegdheid laat om de
vorm en de middelen daartoe te bepalen;
16. Overwegende dat overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel,
zoals neergelegd in artikel 5 van het Verdrag, de doelstellingen van deze richtlijn niet
voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt en derhalve beter door de
Gemeenschap kunnen worden verwezenlijkt; dat deze richtlijn niet verdergaat dan wat nodig
is om deze doelstellingen te verwezenlijken;
17. Overwegende dat deze richtlijn het aan de lidstaten overlaat om bepaalde in de
raamovereenkomst gebruikte termen die niet nauwkeurig zijn gedefinieerd net als bij andere
sociale richtlijnen waarin soortgelijke termen worden gebruikt, zelf te definiëren
overeenkomstig hun nationale recht en/of praktijken, voorzover deze definities niet indruisen
tegen de inhoud van de raamovereenkomst;
18. Overwegende dat de Commissie overeenkomstig haar mededeling van 14 december 1993
inzake de tenuitvoerlegging van het protocol betreffende de sociale politiek en haar
mededeling van 20 mei 1998 betreffende de aanpassing en de bevordering van de sociale
dialoog op communautair niveau, bij de opstelling van haar voorstel voor een richtlijn rekening
heeft gehouden met de representativiteit en het mandaat van de partijen bij deze
overeenkomst en de wettigheid van de clausules van de raamovereenkomst; dat de
ondertekenaars een voldoende gecumuleerde representativiteit hebben;
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19. Overwegende dat de Commissie het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal
Comité heeft ingelicht door hun de tekst van de overeenkomst, vergezeld van haar voorstel
voor een richtlijn en de toelichting, te doen toekomen overeenkomstig de mededeling van de
Commissie inzake de tenuitvoerlegging van het protocol betreffende de sociale politiek;
20. Overwegende dat het Europees Parlement op 6 mei 1999 een resolutie betreffende de
raamovereenkomst van de sociale partners heeft aangenomen;
21. Overwegende dat de tenuitvoerlegging van de raamovereenkomst bijdraagt tot de
verwezenlijking van de in artikel 136 van het Verdrag genoemde doelstellingen,
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Deze richtlijn is gericht op de uitvoering van de op 18 maart 1999 door de algemene
brancheoverkoepelende organisaties (EVV, UNICE, CEEP) gesloten raamovereenkomst inzake
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, die in de bijlage is opgenomen.

Artikel 2
De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk
op 10 juli 2001 hieraan te voldoen of verzekeren zich er uiterlijk op die datum van dat de sociale
partners de nodige bepalingen bij overeenkomst hebben ingevoerd; de lidstaten moeten alle nodige
maatregelen treffen om de in deze richtlijn voorgeschreven resultaten te allen tijde te kunnen
waarborgen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.
De lidstaten kunnen in geval van bijzondere moeilijkheden of uitvoering door middel van een
collectieve overeenkomst zo nodig en na raadpleging van de sociale partners maximaal een jaar extra
krijgen. In dat geval stellen zij de Commissie daarvan onverwijld in kennis.
Wanneer de lidstaten de in de eerste alinea bedoelde bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen
zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar de onderhavige richtlijn verwezen. De regels voor
deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

Artikel 3
Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen.

Artikel 4
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.
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BIJLAGE
Raamovereenkomst van het EVV, de UNICE en het CEEP inzake arbeidsovereenkomsten voor
bepaalde tijd
Preambule
Deze raamovereenkomst illustreert de rol die de sociale partners kunnen spelen in de Europese
werkgelegenheidsstrategie die op de buitengewone Europese Raad van Luxemburg in 1997 is
overeengekomen, en vormt na de raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid een nieuwe bijdrage aan
de totstandbrenging van een beter evenwicht tussen "flexibiliteit van de arbeidstijd en zekerheid voor
de werknemers".
De partijen bij deze overeenkomst erkennen dat arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd de
normale arbeidsverhouding tussen een werkgever en een werknemer zijn en zullen blijven. Zij
erkennen ook dat arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in sommige omstandigheden in de
behoeften van zowel de werkgever als de werknemer voorzien.
Deze overeenkomst bevat de algemene beginselen en minimumeisen met betrekking tot
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, onder erkenning van het feit dat bij de nadere toepassing
ervan rekening moet worden gehouden met de specifieke nationale, sectoriële en seizoensituaties. Zij
is een blijk van de bereidheid van de sociale partners een algemeen kader vast te stellen om de
gelijke behandeling van werknemers met arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd te waarborgen
door hen tegen discriminatie te beschermen, en om gebruik te maken van arbeidsovereenkomsten
voor bepaalde tijd op een manier die zowel voor de werkgevers als voor de werknemers aanvaardbaar
is.
Deze overeenkomst is van toepassing op werknemers met arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd
met uitzondering van degenen die door een uitzendbureau ter beschikking van een inlener worden
gesteld. De partijen bij deze overeenkomst zijn voornemens de behoefte aan een soortgelijke
overeenkomst inzake uitzendarbeid te bestuderen.
Deze overeenkomst heeft betrekking op de arbeidsvoorwaarden van werknemers met
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, onder erkenning van het gegeven dat de regeling van de
wettelijke stelsels van sociale zekerheid tot de bevoegdheid van de lidstaten behoort. In dit verband
hebben de sociale partners akte genomen van de verklaring over werkgelegenheid van de Europese
Raad van Dublin van december 1996, waarin deze onder meer de noodzaak heeft onderstreept de
socialezekerheidsstelsels werkgelegenheidsvriendelijker te maken door het ontwikkelen van
socialezekerheidsstelsels die zich kunnen aanpassen aan nieuwe arbeidspatronen en een goede
sociale bescherming kunnen bieden aan mensen die dergelijke arbeid verrichten. De partijen bij deze
overeenkomst herhalen hun in de raamovereenkomst van 1997 inzake deeltijdarbeid verwoorde
standpunt dat de lidstaten aan deze verklaring onverwijld uitvoering moeten geven.
Bovendien wordt ook erkend dat er vernieuwingen in de aanvullende regelingen inzake sociale
bescherming nodig zijn om deze aan de huidige omstandigheden aan te passen, en in het bijzonder te
voorzien in de overdraagbaarheid van rechten.
Het EVV, de UNICE en het CEEP verzoeken de Commissie deze raamovereenkomst aan de Raad
voor te leggen voor een besluit waardoor deze voorschriften verbindend worden in de lidstaten die
partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de sociale politiek bij het Protocol nr. 14 betreffende de
sociale politiek, gehecht aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.
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De partijen bij deze overeenkomst verzoeken de Commissie om in haar voorstel aan de Raad tot
uitvoering van deze overeenkomst de lidstaten te vragen om uiterlijk twee jaar nadat de Raad het
besluit heeft genomen, de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen teneinde aan dat
besluit te voldoen, dan wel zich ervan te verzekeren(1) dat de sociale partners voor het einde van die
periode de nodige maatregelen bij overeenkomst invoeren. Om rekening te houden met bijzondere
moeilijkheden of met de uitvoering door middel van collectieve overeenkomsten, kunnen de lidstaten
zo nodig en na raadpleging van de sociale partners maximaal een jaar extra krijgen om aan deze
bepaling te voldoen.
De partijen bij deze overeenkomst wensen dat de sociale partners geraadpleegd worden alvorens een
lidstaat het initiatief tot wettelijke of bestuursrechtelijke maatregelen neemt om aan deze
overeenkomst te voldoen.
Onverminderd de rol van de nationale rechterlijke instanties en van het Europese Hof van Justitie
wensen de partijen bij deze overeenkomst dat iedere aangelegenheid met betrekking tot de
interpretatie van deze overeenkomst op Europees niveau in eerste instantie door de Commissie aan
hen voor advies wordt voorgelegd.
Algemene overwegingen
1. Gelet op de Overeenkomst betreffende de sociale politiek bij het Protocol nr. 14 betreffende
de sociale politiek, gehecht aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
inzonderheid artikel 3, lid 4, en artikel 4, lid 2;
2. Overwegende dat artikel 4, lid 2, van de Overeenkomst betreffende de sociale politiek erin
voorziet dat op communautair niveau gesloten overeenkomsten op gezamenlijk verzoek van
de ondertekenende partijen ten uitvoer worden gelegd door een besluit van de Raad op
voorstel van de Commissie;
3. Overwegende dat de Commissie in haar tweede consultatiedocument over flexibiliteit van de
arbeidstijd en zekerheid voor de werknemers haar voornemen kenbaar heeft gemaakt een
juridisch bindende communautaire maatregel voor te stellen;
4. Overwegende dat het Europees Parlement in zijn advies over het voorstel voor een richtlijn
inzake deeltijdarbeid de Commissie heeft verzocht onverwijld voorstellen in te dienen voor
richtlijnen inzake andere vormen van flexibele arbeid, zoals arbeid voor bepaalde tijd en
uitzendarbeid;
5. Overwegende dat de Europese Raad in zijn conclusies van de buitengewone
werkgelegenheidstop in Luxemburg de sociale partners heeft verzocht door middel van
onderhandelingen overeenstemming te bereiken over regelingen tot "modernisering van de
arbeidsorganisatie, met inbegrip van flexibele arbeidsregelingen, teneinde ondernemingen
productief en concurrerend te maken en het vereiste evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid
tot stand te brengen";
6. Overwegende dat arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd de normale
arbeidsverhouding zijn en bijdragen tot de levenskwaliteit van de betrokken werknemers en de
rendementsverhoging;
7. Overwegende dat het gebruik van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd op basis van
objectieve gronden een manier is om misbruik te voorkomen;
8. Overwegende dat arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd typisch zijn voor sommige
sectoren, beroepen en activiteiten en zowel de werkgevers als de werknemers goed kunnen
uitkomen;
9. Overwegende dat meer dan de helft van de werknemers met een arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd in de Europese Unie vrouw is en dat deze overeenkomst daarom kan bijdragen
tot een verbetering van de situatie op het gebied van de gelijke kansen voor vrouwen en
mannen;
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10. Overwegende dat deze overeenkomst voor de vaststelling van de wijze van toepassing van
de hierin opgenomen algemene beginselen, minimumnormen en bepalingen verwijst naar de
lidstaten en de sociale partners, teneinde rekening te houden met de situatie in iedere lidstaat
en de omstandigheden van bijzondere sectoren en beroepen, met inbegrip van
seizoenactiviteiten;
11. Overwegende dat in deze overeenkomst rekening is gehouden met de noodzaak om de
regels van het sociaal beleid te verbeteren, het concurrentievermogen van de economie van
de Gemeenschap te bevorderen en te vermijden dat zodanige administratieve, financiële en
juridische lasten worden opgelegd dat de oprichting en ontwikkeling van kleine en middelgrote
ondernemingen daardoor wordt belemmerd;
12. Overwegende dat de sociale partners de eerst aangewezenen zijn om oplossingen te vinden
die beantwoorden aan de behoeften van zowel werkgevers als werknemers, en dat hun
daarom een speciale rol moet worden toegekend bij de uitvoering en toepassing van deze
overeenkomst,
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ZIJN DE ONDERTEKENENDE PARTIJEN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:
Doel (clausule 1)
Het doel van deze raamovereenkomst is:
a. de kwaliteit van arbeid voor bepaalde tijd te verbeteren door de toepassing van het nondiscriminatiebeginsel te waarborgen;
b. een kader vast te stellen om misbruik als gevolg van het gebruik van opeenvolgende
arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd te voorkomen.

Werkingssfeer (clausule 2)
1. Deze overeenkomst is van toepassing op werknemers met een contract voor bepaalde tijd die
werken uit hoofde van een arbeidsovereenkomst of een arbeidsverhouding, als omschreven
bij wet, collectieve overeenkomsten of gebruiken in iedere lidstaat.
2. De lidstaten - na raadpleging van de sociale partners - en/of de sociale partners kunnen
bepalen dat deze overeenkomst niet van toepassing is op:
a. leerovereenkomsten en het leerlingwezen;
b. arbeidsovereenkomsten en arbeidsverhoudingen die zijn gesloten in het kader van
een speciaal door of met steun van de overheid uitgevoerd opleidings-,
arbeidsinpassings- en omscholingsprogramma.
Definities (clausule 3)
In deze overeenkomst wordt verstaan onder:
1. "werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd": iemand met een rechtstreeks
tussen een werkgever en een werknemer aangegane arbeidsovereenkomst of
arbeidsverhouding voor bepaalde tijd waarvan het einde wordt bepaald door objectieve
voorwaarden zoals het bereiken van een bepaald tijdstip, het voltooien van een bepaalde taak
of het intreden van een bepaalde gebeurtenis;
2. "vergelijkbare werknemer in vaste dienst": een werknemer met een arbeidsovereenkomst of
arbeidsverhouding voor onbepaalde tijd, in dezelfde vestiging, die hetzelfde of soortgelijk werk
verricht of dezelfde of een soortgelijke functie uitoefent, waarbij rekening wordt gehouden met
kwalificaties/bekwaamheden.
Indien in dezelfde vestiging geen vergelijkbare werknemer in vaste dienst werkzaam is, wordt
de vergelijking gemaakt op basis van de geldende collectieve overeenkomst of, bij
ontstentenis van een geldende collectieve overeenkomst, overeenkomstig de wetgeving, de
nationale collectieve overeenkomsten of gebruiken.
Non-discriminatiebeginsel (clausule 4)
1. Met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden worden werknemers met een arbeidsovereenkomst
voor bepaalde tijd louter op grond van het feit dat zij voor bepaalde tijd werken, niet minder
gunstig behandeld dan vergelijkbare werknemers in vaste dienst, tenzij het verschil in
behandeling om objectieve redenen gerechtvaardigd is.
2. Wanneer zulks passend is, wordt het "pro rata temporis"-beginsel toegepast.
3. De wijze waarop deze clausule wordt toegepast, wordt door de lidstaten - na raadpleging van
de sociale partners - en/of de sociale partners bepaald met inachtneming van de Europese
wetgeving en de nationale wetgeving, collectieve arbeidsovereenkomsten en gebruiken.
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4. Vaststelling van de anciënniteit met betrekking tot bepaalde arbeidsvoorwaarden geschiedt
voor werknemers met arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan de hand van dezelfde
criteria als voor werknemers in vaste dienst, behalve wanneer verschillende periodes van
anciënniteit op basis van objectieve gronden gerechtvaardigd zijn.
Maatregelen ter voorkoming van misbruik (clausule 5)
1. Teneinde misbruik als gevolg van het gebruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of
arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd te voorkomen, voeren de lidstaten, na raadpleging
van de sociale partners overeenkomstig de nationale wetgeving, collectieve overeenkomsten
of gebruiken, en/of de sociale partners, wanneer er geen gelijkwaardige wettelijke
maatregelen ter voorkoming van misbruik bestaan, op een wijze die rekening houdt met de
behoeften van bepaalde sectoren en/of categorieën werknemers, een of meer van de
volgende maatregelen in:
a. vaststelling van objectieve redenen die een vernieuwing van dergelijke
overeenkomsten of verhoudingen rechtvaardigen;
b. vaststelling van de maximale totale duur van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten
of arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd;
c.

vaststelling van het aantal malen dat dergelijke overeenkomsten of verhoudingen
mogen worden vernieuwd.

2. De lidstaten, na raadpleging van de sociale partners, en/of, waar nodig, de sociale partners
bepalen onder welke voorwaarden arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voor
bepaalde tijd:
a. als "opeenvolgend" worden beschouwd;
b. geacht worden voor onbepaalde tijd te gelden.
Voorlichting en arbeidskansen (clausule 6)
1. De werkgevers stellen werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in kennis
van vacatures in de onderneming of vestiging teneinde hun dezelfde kans op een vaste
betrekking te garanderen als andere werknemers. Deze informatie mag worden verstrekt door
middel van een algemene bekendmaking op een geschikte plaats in de onderneming of
vestiging.
2. Voorzover mogelijk moeten werkgevers de toegang van werknemers met een contract voor
bepaalde tijd tot passende opleidingsmogelijkheden vergemakkelijken teneinde hun
vaardigheden, carrièremogelijkheden en beroepsmobiliteit te vergroten.
Voorlichting en arbeidskansen (clausule 7)
1. Bij de berekening van de drempel waarboven conform de nationale bepalingen in de
onderneming werknemersvertegenwoordigingen als bedoeld in de nationale en
communautaire wetgeving kunnen worden ingesteld, moet rekening worden gehouden met de
werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.
2. De wijze waarop clausule 7.1 wordt toegepast, wordt door de lidstaten - na raadpleging van
de sociale partners - en/of de sociale partners bepaald overeenkomstig de nationale
wetgeving, collectieve overeenkomsten of gebruiken en met inachtneming van clausule 4.1.
3. Voorzover mogelijk zouden de werkgevers het verstrekken van passende informatie over
arbeid van bepaalde duur in de onderneming aan de bestaande vertegenwoordigingen van
werknemers in overweging moeten nemen.
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Bepalingen betreffende de uitvoering (clausule 8)
1. De lidstaten en/of de sociale partners kunnen bepalingen handhaven of invoeren die gunstiger
zijn dan die welke in deze overeenkomst zijn opgenomen.
2. Deze overeenkomst doet geen afbreuk aan meer specifieke Gemeenschapsbepalingen en
vooral niet aan Gemeenschapsbepalingen op het gebied van gelijke behandeling van en
gelijke kansen voor mannen en vrouwen.
3. De uitvoering van de bepalingen van deze overeenkomst vormt geen geldige reden om het
algemene niveau van bescherming van de werknemers op het door deze overeenkomst
bestreken gebied te verlagen.
4. Deze overeenkomst laat het recht van de sociale partners onverlet om op het daartoe
geschikte niveau, waaronder het Europese, overeenkomsten te sluiten waardoor de
voorzieningen van deze overeenkomst worden aangepast en/of aangevuld op een manier die
rekening houdt met de specifieke behoeften van de betrokken sociale partners.
5. Het voorkomen en beslechten van geschillen alsmede de behandeling van klachten over de
toepassing van deze overeenkomst geschieden in overeenstemming met de nationale
wetgeving, collectieve arbeidsovereenkomsten of gebruiken.
6. De ondertekenende partijen herzien de toepassing van deze overeenkomst vijf jaar na het
besluit van de Raad, indien een van de partijen bij deze overeenkomst hierom verzoekt.
NOTEN
(1) PB C 224 van 8.9.1990, blz. 6 en PB C 305 van 5.12.1990, blz. 8
(2) PB C 224 van 8.9.1990, blz. 4
(3) PB C 368 van 23.12.1994, blz. 6
(4) In de zin van artikel 2, lid 4, van de Overeenkomst betreffende de sociale politiek bij het protocol
nr. 14 betreffende de sociale politiek, gehecht aan het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap
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