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Advies inzake de implementatie van de EG-Richtlijn betreffende
de verplichting van de werkgever de werknemer te informeren
over de voorwaarden die op zijn arbeidsovereenkomst of -verhouding van toepassing zijn (91/5%/EEG)

1.

Inleiding

Bij brief van 22 november 1991 heeft de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid de Stichting van de Arbeid in de gelegenheid gesteld te adviseren over de keuzen die gemaakt moeten worden bij de implementatie van de op 14 oktober 1991 door
de Raad van de Europese Gemeenschappen vastgestelde Richtlijn
betreffende de verplichting van de werkgever de werknemer te
informeren over de voorwaarden die op zijn arbeidsovereenkomst
of -verhouding van toepassing zijn (91/533/EEG). De adviesaanvrage en de bedoelde richtlijn zijn in een bijlage bij dit advies gevoegd.

2.

De werkingssfeer (artikel 1)

2.1 De voorstellen in de adviesaanvrage
De minister stelt voor de toepassing van de richtlijn (artikel
1, lid 1) te beperken tot personen werkzaam op basis van een
arbeidsovereenkomst of een daarmee vergelijkbare arbeidsverhouding (ambtelijke aanstelling). Hij stelt daarbij tevens voor
bij de toepassing de in artikel 1, lid 2 onder a van de richtlijn genoemde drempels (de informatieverplichting is niet van
toepassing op werknemers met een arbeidsovereenkomst of -verhouding waarvan de totale duur niet langer is dan een maand
en/of waarvan de wekelijkse arbeidstijd niet meer is dan acht
uur) over te nemen.
Tot slot wijst de minister erop dat artikel 1, lid 2 onder b
van de richtlijn de mogelijkheid biedt om verdere uitzonderingen op de werkingssfeer te maken. De minister meent overigens
dat, gelet op de reeds genoemde drempels, zo min mogelijk verdere uitzonderingen zouden moeten worden gecreëerd.
2.2 De opvattingen van de Stichting van de Arbeid
De werkgeversvertegenwoordiqers sluiten zich aan bij de in de
adviesaanvrage gemaakte keuze ten aanzien van de beperking van
de werkingssfeer, in de overtuiging dat de richtlijn niet de
juridische verplichting inhoudt die werkingssfeer breder te ma-

-
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ken en omdat - naar hun oordeel - vanuit beleidsmatig oogpunt
de wenselijkheid of noodzaak van een bredere werkingssfeer ontbreekt.
De werknemersvertegenwoordiqers zijn van oordeel dat een belangrijk oogmerk van de richtlijn, gezien de overwegingen in de
preambule, is om ook in 'precaire' arbeidsverhoudingen en uitzendrelaties aan de werknemer duidelijkheid over de essentiële
elementen van de arbeidsverhouding te verschaffen. Aangezien
'precaire' arbeidsverhoudingen en uitzendrelaties niet altijd
(kunnen) worden geduid als te berusten op een arbeidsovereenkomst, dient de wettelijke implementatie van de richtlijn zowel
arbeidsovereenkomsten en publiekrechtelijke aanstellingen te
omvatten als andere overeenkomsten tot het verrichten van arbeid, mits door de werknemende partij niet aangegaan in de
zelfstandige uitoefening van een bedrijf of beroep.
Zou de implementatie slechts arbeidsovereenkomsten betreffen,
dan zouden werkgevers ten aanzien van arbeidsverhoudingen waarvan de juridische status diffuus is of die zij om welke reden
dan ook niet als dienstbetrekking wensen te zien aangemerkt,
geneigd zijn de in de richtlijn bedoelde schriftelijke informatie niet te verstrekken, teneinde zodoende de indruk te vermijden, dat zij zouden erkennen dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Bij de werknemende partij zou het feit dat hem of
- haar niet die schriftelijke informatie .is verstrekt, het veelal
onjuiste vermoeden doen postvatten dat hij of zij niet op arbeidsovereenkomst werkzaam is.
Wat de mogelijkheid betreft om op grond van artikel 1, tweede
lid van de richtlijn bepaalde arbeidsovereenkomsten of -verhoudingen uit te zonderen van de werkingssfeer, stemt de Stichting
in met het voorstel in de adviesaanvrage tenaanzien van de in
artikel 1, lid 2 sub a eerste gedachtenstreepje genoemde categorie (totale duur niet langer dan één maand).
De werkqeversverteqenwoordiqers kunnen zich tevens vinden in
implementatie van de beperking op grond van artikel 1, lid 2
sub a tweede gedachtenstreepje.
De werknemersverteqenwoordiqers wijzen implementatie van de beperking ingevolge het tweede gedachtenstreepje van artikel 1,
lid 2 sub a van de richtlijn af.
Zij achten een uitzondering van kleine deeltijdarbeid bezwaarlijk in het licht van de doelstelling van de richtlijn; bovendien komt het hun voor dat, gegeven het feit dat het vooral
vrouwen zijn die kleine deeltijdfuncties verrichten en een
zwaarwegende zakelijke rechtvaardiging ontbreekt, de uitzondering zich niet verdraagt met artikel 119 EG-Verdrag.
De Stichting merkt ten slotte op dat zij geen aanleiding ziet
tot het aanbrengen van verdere beperkingen op de werkingssfeer
krachtens artikel 1, lid 2 sub c. Dit impliceert dat zij de in
de adviesaanvrage geopperde mogelijkheid om 'huishoudelijk personeel in dienst van een natuurlijk persoon voor zover werkzaam
op minder dan drie dagen per week' uit te zonderen van de werkingssfeer, afwijst.

~
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3.

Informatieplicht (artikel 2)

Naar aanleiding van het gestelde in artikel 2, lid 2 is de
vraag gerezen of ter zake van een aantal elementen kan worden
volstaan met een verwijzing naar het BW (bijvoorbeeld waar het
gaat om de van toepassing zijnde opzegtermijn) of de cao (indien van toepassing).
De Stichting is geneigd deze vraag, gelet op het gestelde in
artikel 2, lid 2 sub j, jo. lid 3, bevestigend te beantwoorden.
Zij bepleit dat hieraan in de Memorie van Toelichting aandacht
wordt besteed,

4,

De wijze van informatieverstrekking (artikel. 3)

4.1 De in de adviesaanvrage genoemde mogelijkheden
Vanuit het vertrekpunt dat zich in dit verband de mogelijkheid
voordoet om aan te sluiten bij de verplichting van artikel
16380 BW tot het verstrekken van een loonstrookje noemt de adviesaanvrage de volgende wetgevingsmodaliteiten:
a. het wettelijke voorschrift met betrekking tot het loonstrookje blijft zoals het is. Daarnaast komt er de verplich- -ting om alle in artikel 2, lid 2 van de richtlijn genoemde
informatie te verstrekken in een (of meer) afzonderlijk(e)
documentten);
b. het wettelijke voorschrift met betrekking tot het laonstrookje wordt zodanig aangevuld dat alle elementen van
artikel 2, lid 2 van de richtlijn in het loonstrookje vermeld staan;
c, het wettelijke voorschrift met betrekking tot het loonstrookje wordt aangevuld met de elementen a, b, c, d, h en
i. De resterende informatie kan via (een) ander(e) toegesta(a)n(e> documentten) worden verstrekt,

4.2 De opvattingen van de Stichting van de Arbeid
De Stichting is van oordeel dat het loonstrookje (artikel 16380
BW) als zodanig geen goed medium is voor het verstrekken van
alle bedoelde gegevens. Wel kan het een deel van de bedoelde
informatie verschaffen.
De tamelijk ongrijpbare formuleringen van artikel 3 van de
richtlijn zouden voor de Nederlandse situatie kunnen worden
vertaald in het verschaffen van informatie in een 'schrift+
lijke arbeidsovereenkomst', 'aanstellingsbrief' of 'een (aanvullend) document'. Naar het oordeel van de Stichting dient het
hierbij steeds te gaan om een door de werkgever ondertekend document.

b

De Stichting is van oordeel dat de implementatie van de artikelen 2 tot en met 5 van de richtlijn niet in artikel 16380 BW
moet worden verwerkt, maar in een zelfstandige wettelijke bepaling.
In de optiek van de werkgeversvertegenwoordigers zou een en
ander geregeld kunnen worden aan het begin van de tweede afdeling van titel 7A van het BW, die luidt Van de arbeidsovereenkomst ín het algemeen'.

De werknemersvertegenwoordigers sluiten zich aan bij de werkgeversvertegenwoordigers, met dien verstande dat zij voorts opneming van een (koppel)bepaling wenselijk achten krachtens welke
hetgeen in dezen ten aanzien van de arbeidsovereenkomst wordt
bepaald van overeenkomstige toepassing zal. zijn op andere overeenkomsten tot het verrichten van arbeid, zoals hiervoor door
hen in het kader van de werkingssfeer is bepleit.
Ten aanzien van uitzendrelaties zou voorts in de desbetreffende
vergunningvoorschriften ingevolge de Arbeidsvoorzieningswet
kunnen worden opgenomen dat soortgelijke informatieverplichtingen omtrent de van toepassing zijnde voorwaarden op het uitzendbureau rusten.
--

5.

De termijn waarbinnen de bedoelde informatie moet worden
verstrekt

5.1 Het voorstel in de adviesaanvrage

De minister stelt voor op dit punt aan te sluiten bij de termijn die in artikel 16380 BW wordt genoemd ,met betrekking tot
het tijdstip waarop het loonstrookje wordt verstrekt.
5.2 De opvatting van de Stichting van de Arbeid

De Stichting van de Arbeid ís van oordeel dat het moment/de
termijn waarop/waarbinnen de bedoelde informatie moet worden
verstrekt, zou dienen te worden gesteld op 'bij de eerste loonbetaling, doch uiterlijk binnen één maand na aanvang van de
werkzaamheden'.

6.

De in het buitenland werkende werknemer

Ten aanzien van de in het buitenland werkende werknemer bepaalt
de richtlijn in artikel 4 dat aanvullende informatie moet worden verstrekt. Daarbij ís aangegeven om welke informatie het
ten minste moet gaan (lid 1).
Artikel 4, lid 2 voegt daaraan toe dat deze informatie ten dele
mag bestaan uit een verwijzing naar wettelijke, bestuursrechtelijke of statutaire bepalingen of de collectieve overeenkomsten
die voor de bedoelde onderwerpen gelden.

_I__

De Stichting merkt in dit verband op dat uitzending van een
werknemer naar het buitenland, al naar gelang de duur, het land
in kwestie en andere relevante factoren, ingrijpende gevolgen
kan hebben voor zaken als pensioenopbouw en sociale zekerheid.
Mogelijk zouden pensioenbijdragen van de werkgever kunnen worden begrepen onder 'overige bestanddelen' van het loon, als bedoeld in artikel 2, lid 2 sub h van de richtlijn. Dit zou betekenen dat de desbetreffende informatie (ook) zou moeten worden
overgelegd in geval de werknemer wordt uitgezonden naar het
buitenland. De Stichting meent dat de wettelijke implementatie
ter zake helder moet zijn.
In het algemeen merkt de Stichting in dit verband op dat het op
de weg van de werkgever ligt om de naar het buitenland uit te
zenden werknemer zo volledig mogelijk te informeren over het
werken in het buitenland, opdat tijdig voorzieningen kunnen
worden getroffen om eventuele nadelige gevolgen voor de werknemer te ondervangen. Hierbij gaat het met name om informatie
over (wijzigingen) in het van toepassing zijnde sociale zekerheidsregime, en dergelijke.
Binnen de Stichting zijn de opvattingen---verdeeld over de vraag
of het gewenst is in het kader van de implementatie van artikel
4 van de richtlijn, naast de al in dit artikel genoemde elementen, een aanvullende bepaling terzake op te nemen.
De werkqeversverteqenwoordigers achten het niet gewenst dat de
wettelijke implementatie inhoudt dat, naast de in artikel 4,
lid 1 genoemde informatie, ook gegevens over het van toepassing
zijnde sociale-zekerheidsregime en dergelijke moet worden verstrekt. Zij vrezen dat de werkgever aansprakelijk kan. worden
gesteld voor de eventuele nadelige gevolgen voor de werknemer
ingeval hij verzuimt alle relevante informatie over te leggen.
Dit klemt te meer omdat de onderhavige materie zeer gecompliceerd en onoverzichtelijk is en ten dele de contractuele relatie tussen de werkgever en de werknemer overstijgt.
Voorts wijzen deze vertegenwoordigers erop dat een dergelijke
verplichting te eenzijdig op de werkgever zou komen te rusten,
terwijl zij menen dat toch ook van de betrokken werknemer zelf
mag worden verwacht dat hij zelf informatie inwint over de gevolgen van zijn detachering.
De werkgeversvertegenwoordigers hebben er overigens geen bezwaar tegen als in de Memorie van Toelichting wordt geattendeerd op de hier besproken kwestie.
De werknemersverteqenwoordiqers bepleiten het opnemen van een
bepaling over het verstrekken van informatie over belangrijke
wijzigingen ter zake van sociale zekerheid en pensioen in het
kader van de implementatie van de richtlijn in het BW. Zij zien
in dat het hier weliswaar gaat om een ingewikkelde materie, die
de werkgever niet altijd geheel zal kunnen overzien, maar zijn
van mening dat een eventuele aansprakelijkheid van de werkgever
uiteraard in verhouding moet staan tot hetgeen op het punt van
de informatieverstrekking in redelijkheid van hem kan worden
verlangd.

8

Overigens wijzen zij erop dat wijzigingen in de sociale-zekerheidspositie zich veelal eerst voordoen wanneer de detachering
een bepaalde duur te boven gaat. Deze duur verschilt al naar
gelang de omstandigheden van het geval. Het ligt in de rede dat
de verplichting tot het verschaffen van de hier bedoelde informatie wordt gekoppeld aan die (gedifferentieerde) grens.

7.

Slotopmerking

Voor de volledigheid merkt de Stichting op dat zij ten aanzien
van de overige bepalingen van de richtlijn geen opmerkingen
heeft.
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Op 14 oktober jl. heeft de EG-Raad van Ministers een richtlijn
vastgesteld "betreffende-de verplichting van de werkgever de
werknemer te informeren over de voorwaarden die op tijn
&rbeidsOvereenkomBt of -verhouding vantoepaseing zijn".
Een exemplaar vav de richtlijn gaat hierbij.
Nu duidelijkheid bestaat over tekst en inhoud van de richtlijn
vraag ik u gericht advies over nadere keuzen die gemaakt moeten
worden bij de implementatie van de richtlijn in Nederland. De
lidstaten aoeteti uiterlijk 30 juni 1993, maar bij voorkeur reeds
ultimo 1992, aan de richtlijn voldoen.
Met het oog op deze gewenmte melle implementatie sou ik in het
bijzonder uw opvatting willen vernemen over de onderstaande
onderdelen van de richtlijn.
1.

De vedchgarf0er (ar%ïkel 1).

-

Bent u het ermee eem, dat de toepaming van de richtlijn
(art. 1, lid 1) wordt bepaald/beperkt tot pereonsn werkzaam
op basir van uen arbeidsovereenkomst en daaranee vergelijkbare
arbeidsverhouding (ambtenaren)?

w

w

Bent u het ermee een8, dat bij de toepassing de in de
richtlijn (art. 1, lid 2, ander a) genoemde maximmdrernpels
vooz de werkingesfeer worden overgenomen?
De richtlijn (art, 1, lid 2, onder b) biedt de mogelijkheid
om verdere uitzonderingen te maken tereake van de
werkingmfeer. Deelt u mijn gedachte om - gelet op de
hiervoor genoemde drempels - zo tin mogelijk verdere
uitzonderingen te creëren?

2
Een categorie werknemer6 die mogelijk in aanmerking komt voor
uitzondering LB het huishoudelijk perroneel in dienst van een
natuurlijk persoon voor zover doorgaan8 werkzaam op minder dan
drie dagen per week en dat door het BBA a van zijn tbepagsingssfeer
wordt uitgesloten. IS het redeL.jk en noodcakelijk een dergelijke
drempel ook te hanteren voor hx schriftelijk vercstrekken van de
kerninformatie betreffende de cbeidsverhouding?

2,

m wijte van informatieverstrekking (artikel 3).

De richtlijn biedt in artikel 3 mijns inziens in feite vier
mogelijkheden om de informatie te verstrekken:
een arbeidsovereenkomst; enhf:
I
een aanstellingsbrief; en/of:
w
66n of meer andere documenten, indien een van deze documenten
minsten8 de elementen a, b, cf d, h, en i, opgesomd in
artikel 2, lid 2 van de richtlijn, tezamen bevat; en/of:
I
een vervangend of aanvullend document.

Met betrekking tot de implementatie van de richtlijn in het
Nederlandse recht, doet zich de mogelijkheid voor aan te Eluiten
bij de verplichting in artikel 16380 van het Burgerlijk Wetboek
tot het verstrekken van een loonstrookje.
eT
In dit verband leg ik u de volgende wetgeving8modaliteiten voor:
L

voorsc6rift met betrekking tot het
loonstrookje blijft zoals het irs. Daarnaast komt er de
verplichting om alle informatie al8 genoemd in artikel 2 lid
2 van de richtlijn te verstrekken in (een) door de richtlijn
toegestane document(en); bepaalde informatie zu1 dan "dubbel'
worden verrtrekt.

w

Het wettelijke voorrchrift met betrekking tot het

Het wettelijke

loonstrookje wordt todanig aangevuld, dat alle elementen (a
th j) uit art. 2, lid 2 van de richtlijn Ln het loonstrookje
vermeld rtaan.
I

Het wettelijke voorrchrfft met betrekking tot het loonrJtrookje wordt zodanig aangevuld, dat de elementen a, b, c,
d, h en i in het loonstrookje venrteld rtaan, De resterende
informatie (e, f, g, j) kan via (een) ander(e), door de
richtlijn toegenta(a)ne, document(m) wwden verstrekt.

In aanmerking moet worden genomen, dat het huidige wettelijk
voor8chrift intake het loonrtraokje niet voldoet aan de eisen die
de derde mogelijkheid uit de richtlijn #telt.
Tenslotte, lid I van artikel 3 van de richtlijn bepaalt, dat de
infomatie uiterlijk twee maanden na het begin van het werk aan
de werknemer moet worden verrtrekt.
a Cfr. BBA, artikel 2, lid 1 onder dt "Dit Besluit is niet
van toepassing op de arbeidsverhouding van werknemers die
doorgaan6 op minder dan drie dagen per week uitsluitend of
hoofdzakelijk huishoudelijke of persoonlijke diensten in de
huishouding van een natuurlijk persoon verrichten,"

3
fk voel ervoor om aan te aluiten bij de termijn die in artikel
16380 van het Burgerlijk Wetboek wordt genoemd met betrekking tot
het tijdstip waarop het loonstrookje wordt verstrekt. De in de

richtlijn bedoelde informatie zal dan eveneens uiterlijk bij de
(eerste) uitbetaling van het in geld Vastgestelde loon moeten
worden verstrekt. Ten behoeve van werknemers die niet wekelijks of
maandelijke hun loon krijgen uitbetaald kan daaraan mijns inziens
worden toegevoegd dat de informatie in ieder geval twee maanden na
aanvang van de dienstbetrekking dient te zijn verstrekt.
Materieel betekent dit in de gevallen waarin de informatie bij de
schriftelijke arbeidsovereenkomst of bij de aanstellingsbrief
wordt verstrekt waarschijnlijk geen "aanscherping*? deze documenten worden immers in de regel snel verstrekt. Voor de overige
mogelijkheden die de richtlijn noemt betekent het wél een vervroeging van het uiterste moment van verstrekking van de informatie. Verreweg de meeste werknemers ontvangen hun (eerste) loon
echter binnen één maand na aanvang van het werk. De voorgestelde
vemroeging van het tijdstip wordt mede gemotiveerd door de
overweging, dat de kerninformatie over de arbeidsxelatie zo snel
mogelijk voor partijen helder moet zijn.
Gelet op de termijn van invoering van de richtlijn en het wetgevingstraject dat daarv66r nog doorlopen-moet worden, verzoek ik u
uw advies op korte temijn - ZO mogelijk voor 1 maart 1992 - aan
mij uit te brengen.
De

le Zaken

en

---_~~~~
Bijlage I: EG-Richtlijn
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Publikrticblrd VWI de Europese Gcmrrnschrppcn
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RAAD

RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 14 oktober 1991
betluffcndt de verplichting van de werkgever de werknemer te informeren over
de voorwaatdtn die op zijn arbeidsovereenkomst of -verhouding van totpusing
zijn
(9 1 /S33/EEG)
DE R.MD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

werknemers moet wordtn btvordtrd, zodat de onderlinge
aanpassing daannn op de wtg van de vooruitgang mogelijk wordt ;
I

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europtse
Economische Gemeenschap, inzonderheid op ani kel 100,
Gezien het voor& yin de Commissie (‘),
Gezien het rdvits van het Eutoptst Parlcmcnr (*),
Gezien het advits van het Economisch en Soci~l Comiti (X
Ovcrwqtndc dat de onnrikktling van nieuwe rrbeidsvormen in dt Lid-Suten httft gtleid tot een totnrmc van.
het aantal soorten rrbtidsvtrhoudin&tn ;
Oucrutgtnde dat btpaaldt Lid-Suttn h e t geritn dtze
ontwikktiing nodig hebben geacht, nrutrqtltn te treffen
om dt l rbtidsverhoudingtn aan vomvcrtisttn et ondtrwcrptn ; dat dczt mutrtgtltn ten doel htbbtn dt wtrknemers btttr ct btschcrmcn tegen ttn tvtntuclc miskenning Mn hun rtchtcn en de rrbcidsmrrkt doorzichtiger tt
mrktn ;
Ovctwcgcndr dat dt wttgrvingtn van dt Lid-Suttn ttr
zakt sterk vtnchiIlm op tsscnti9lt punten, zoals de
vtrplichting dt werknemen schriftelijk in ktnnis tc
tttlltn van de tsstntielt tltmtnttn vrn de arbtidsovtrttnkomst of -vtrhouding ;
Ovtmtpdt dat de vtnchilltn in vetgtving tussen de

Lid-Stattn rtchtstrttks van invlotd kunntn zijn op de
werking ysn dt ~mcenschrpptlijkc markt ;
Ovtiwegendt dat artikel 117 van het Verchg bcprrlr dst
de Lid-Staten de noodzaak erkennen dat vtrbcttring van
de Itvenssundaard en dt rrbcidtuoonnrrdtn van de
(‘) PB nr. C 24 urn 31. 1. 1991, blz. 3.
()} PB nr. C 240 van 16. 9. 1991, bit. 21.
(3 PB nr. C UP van It. 6. 1991, bit. 32

Outrwegcndr dat in punt 9 van het op de Europese Raad
van 9 dcccmbtr 1989 te Straatsburg door de Rcgtringslcidtn en Staatshoofden van elf Lid-Staten aangenomen
Gemttntchapshrndvtst van & sociale grondrechten van
dt vtrkendcn wordt btpaald :

,Dt &Asv~rwaardtn yin alle loontrckktndrn in de
Europtst Gemttnschap motttn httzij bij wtt, hetzij
b i j colltcticvc rrbtidsovtrtenkomst, httrij in een
arbtidsovtrttnkomrt, volgens de spccifickt btpoìingtn van tfk iand wordtn vastgesteld.” ;
Ovtrvegendt dat op communautair niveau dt algemene
verplichting moet vordtn ingevoerd dat iedere werknemer btschikt ovtr ttn documtnt waarin informatie is
vtmt ovtr dt btiangrijkstt cltmtntcn van zijn orbeidsovtrtenkomst of -vtrhouding ;
Owwegtndt dat, ungtzitn het wenselijk is dat ten
rcktrt matt YUI fltxibiiittit i n d e arbtidsvtrhouding
vordt btwmrd, de Lid-Suttn btpaaldc btperktt gcvollcn
v a n rrbtidsvtrhoudingtn Wn h t t tocptssingsgebicd
motten kunnen uitsluiten ;
Ovtmqtnde &t ran de informatieplicht kan worden
voldaan door middtl yin l tn schriftelijke overeenkomst,
ttn unstclhngsbritf, een of mctr documcntcn of, bij
ontstentenis, etn door de wcrkpvtr ondtrtcktndt schifttlijkt vtrklrring ;
Ovtmegtndt dat de wtrkntmtt, in het gtvol van werk in
het buittnland, dt pantic mott htbbtn dat hij nsrst dt
esstntiëlt elementen uit zijn rrbtidrovtrttnkomrt of
-verhoud@g ook rtltvantc informatie ovtr zijn dttochcring ontrrngt ;
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Civr~tgtnde dat, ter bescherming von het belang dar de
werknemer bij het vtrkrilpcn van een documeni hcefi
Iedere wijziging v a n d e tssentiëlc gegevens van de
arbeidsovereenkomst of -verhouding schrlfrttijk ter kennis
van de werknemer moet worden gebracht ;
Derwegende dat het noodzakelijk is dot de Lid-Staten de

werknemers garanderen dat zij de uit detc richtlijn voortvloeiende rechten kunnen doen geiden ;
Ovtrwtgende dat de Lid-Staten de nodige wcttcIijkt en
btstuunrechttlijkc bepalingen aannemen om aan deze
richtlijn te voldoen, of ervoor zorgen dat de sociale portners bij ovtrtenkomrt de nodige bepalingen invoeren ;
dat de LidStaten tevens de nodige maatregelen treffen
om te allen tijde de bij dt richttijn voorgeschreven rtsulLaten te kunnen waarborgen,

HEEFT DE VOLGENDE RICXTLIJN
VUTGESfELD :
Artikel I
Wcrkingssftcr
r
1.
Deze richtlijn is van toepassing op alle wtrkntmtrr
met een arbeidsovereenkomst of -verhouding die in de
wetgeving van een Lid-Staat omschreven is tn/of onder
de wetgeving van ctn Lid-Sust valt.
De Lid-Staten kunnen btpalen dat dcrt richtlijn
2.
niet van toepassing is op werknemen mtt een arbtidsovtrctnkomst of -verhouding
al - waaryan de totale duur niet langer is dan een
maand rn/of
- waa~an de wekelijkse l rbeidstijd niet mnr is dan
acht uur,
of
b) die incidenteel en/of van bijzondere aard ia, mits in
deze gevallen voor het niet-tcwpassen objectieve
redenen bestaan.
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i) titel, rang. hoedanigheid of categorie van de rrbcrd
van dc werknemer, of
ii) beknopte kenmerken of omschrijving van de
arbeid ;
oanvjngsdatum
-verhouding ;

v a n

de rrbcidsovcrcrnkomst o f

indltn het ten tijdelijke arbeidsovereenkomst of
-verhouding betreft : voonicnbare duur van de arbcidsovereenkomst of -vtrhouding ;
duur van het betaald verlof waarop de werknemer
recht heeft of, indien deze op het moment dat de
informatit wordt vcrstrckr niet kan worden aangtgtven, de wijze waarop dit verlof wordt totgckcnd en
vastgesteld ;
duur van de oprtgttrmijntn die de werkgever en de
werkncmtr in acht moeten nemen indien de srbtidsovcretnkomst of -verhouding bttindigd word& of,
indien dtzt op htt momtnt waarop de informatie
wordt ventrtkt, niet kan worden ungegtven, dt wijze
waarop die opzegtermijnen worden vastgesteld ;
arnvangsbtdrag. dt overige btotanddeltn en de ptriodicitcit van dt betalingen van het loon waarop de
werkntmcr recht heeft ;
normale dagelijkse of wtktlijkre arbtidstijd van de
werknemer ;
waar nodig :
vermelding van dt collcctitw ovtrcrnkomsrtn
l n/of afspraken die van toepassing zijn op dt werkomstandigheden van dt wrrknemtr, of
indien het collectitvt overtenkomrten bttrcft dit
buiten de onderneming ploten zijn door bijtondcrc patitairt organen of instellingen, vermelding
van het bevoegde orgaan of de bewegdt paritaire
instelling waardoor deze gesloten zijn.
.
Informatie over de in Iid 2 ander f). g), h). en ib
bedoelde gcgmenr km waar nodig ventrtkt worden door
vermelding van de wettelijke, ksruurrmhtelijkr of statutaire kpaSingcn o f de co1ltetitvt mrttnkomsten d i e
voor de bedoelde onderwerpen gelden.

Artikel 2

hfomdrplicht

A m-krl 3

1. De werkgever is verplicht de werknemer op wie deze
richtlijn van tocrpassing is, hierna te noemen .werkneme?, in kennis te stellen van de belangrijkste ~gevcns
van de rrbciboverttnkomst of -verhouding.

Wijze vm iriformrtic

2.
Dt in lid 1 bedoelde informatie heeft ten minste
betrekking op de volgende gegevens :

1.
De informatie over de in artikel 2 lid L btdotldc
gtgcvcns kan piaatsnnden door aan de werknemer, uiterlijk mee maand na het begin van zijn werk te vcrstrtkken :
a) een schriftelijke arbeidsovereenkomst en/of

a) identiteit van de partijen ;
b) pluts von het werk ; indien het werk niet op een vaste
piaau o f hoofdukefijk o p een wte plaat verricht
wordt, de vermelding dat de werknemer zijn trbtid op
verschillende plaatsen verricht. alsmede dt zetel. of in
voorkomend @val, de woonpluts van de werkgever ;

b) een unstcllingsbricf rn/of
c) een of meer andere schriftelijke documenttn, indien
een van deze documenten minstens rilt in rrukcl 2,
lid 2, onder a), b), c), d), h) en i), bedotlde gegevens
bevat.
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Indien geen van de in lid 1 beducldt documenten
binnen de daar genoemde termijn om de werknemer is
verstrekt, moet de werkgever hem uiterlijk rwtt maand na
het begin van riy werk cm door de werkgever ondenekende schriftelijke verklaring verstrekken die ten minste
de in artikel 2, iid 2, bedoelde gegevens bevat.

eventueel uit hoofde van artikel 4, lid 1. aangchuldc documenten wordt verweren, is het in lid 1 bedoelde schriftclijke document niet verplicht.

Indien het (de) in lid 1 bedoelde document (documenten)
slechts een deel van de vereiste gegevens bcvat(tcn), moet
de in de eef~te alinea van het onderhavige lid bedoelde
schriftelijke verklaring betrekking hebben op de PCSWrende gegevens.

Vom van de arbeidsoverttnkorratt af -verhouding,
bewijslast en proccdurcr@s

2.

Indien de arbeidsovereenkomst of -verhouding
3.
afloopt voor het einde van de termijn van twee maand
vanai het begin van zijn werk, moeten de in artikel 2
in het onderhavige anikel bedoelde gegevens uiterlijk Ej
het verstrijken van deze termijn worden verstrekt
Artikel 4
De in het buitenland werkende werknemer
1.
Moet de werknemer werken in een ander land of in
anderr landen dan de Lid-Staat onder wtiks WCtgtv@
cn/of gebruiken zijn arbeidsovereenkomst of -verhouding
7 valt. dan moet het document of moeten de documenten
als bedoeld in artikel 3 vóór diens venrtk in het bezit van
de werknemer zijn en ten minste de volgende aanvullende gegevens bevatten :

4 de duur ‘van het werk in het buitenland ;
bl de munwon waarin het Ioon wordt uitbetaald ;
4

in voorkomend geval, de voordelen in Fld en in
natura die aan het werk in het buitenland verbonden
zijn ;

4

in voorkomend geval, de wijte waarop de tcnrgkeer van
de werknemer nur zijn hnd geregeld is.

De informatie over de in lid 1, onder b) en c),
2
bedoelde gegevens mag in voorkomend geval bestaan uit
een verwijzing naar de wettelijke, bestuurssechtelijke of
statutaire bepalingeti of de collectieve overeenkomsten die
voor de bedoelde ondemcrpen gelden.

3. De Leden I en 2 zijn niet van toe-ing wanneer de
duur van het werk, buiten het land onder welks wetgeving
cn/of gebrui k e n d e arlxidowereenkomst o f d e
-verhouding valt, niet meer dan een maand beloopt.
Artikel $
Wijziging vmn gedeelten wn de arbeidsovcrecnkomst of -verhouding
Iedere wijziging van de in artikel 2, lid 2, en in
1.
artikel 4, lid I, bedoelde gegevens moet door de werkgever zo spoedig mogelijk en uiterlijk een maand nadat
de wijziging in kwestie van krocht wordt, schriftelijk aan
de werknemer worden meegedeeld.
fn geval van wijziging van de wettelijke, bestuurxtcchtelijke of statutaire bepalingen of van de collectieve
ovcreenka~sten wamat in de in artikel 3 bedoelde,
2

Artikrì 6

Deze richtlijn laat de nationale wetgevingen en/of
gebruiken onverlet inzake
- vorm van de arbeidsovereenkomst of -verhouding,
- bewijslast ten aanzien van het bestaan tn inhoud van
de arbeidsovereenkomst of -verhouding,
- procedureregels die teer zake van totpassmg zijn.
Artikel 7
Gunstigere bep~lingcn
Deze richtlijn Met de Lid-Staten niet om voor de werknemen gunstigere wettelijke of bcstuursrtchttlijke bepoiingen toe te passen respectievelijk in te voeren, dan wel
de toepassing op de werknemers van gunstigere contrac‘tuele bepalingen te bevorderen of toe tt staan.
Artikel % Verdediging van reshten
De Lid-Staten nemen in hun interne rechtsorde de
1.
nodige voorxhriihen op om iedere werknemer die meent
te zijn benadeeld door het niet naleven te tijntn aanzien
van de uit deze xkhtlijn voorvloeiende verplichtingen de
mogelijkheid te bieden om zijn rechten voor het gerecht
te doen cpelden na eventueel een bc~ocp op andere
bevoegde instanties te hebben gedaan.
2
De Lid-Staten kunnen bepalen dat de toegang tot de
in Iid 1 bedoelde mogelijkheden van beroep afhankelijk is
an een voorafgaand ingcbrckt stellen van de werkgever
door de werknemer en het ontbreken van een antwoord
van & werkgever binnen een termijn yiln twee weken
vanaf de ingebrekestelling.
Het vereiste van voorafgaande ingebrekestelling kan
echter in pen geval worden gesteld in de in artikel 4
bedoelde PIlen, noch voor werknemers die een tijdclijke arbeidsovereenkomst of -verhouding hebben, noch
voor werknemers die niet onder een of meer voor dc
arlxidsverhouding gcldendr collectieve arbcidsoverccnkomsten vallen.
Ani&tl 9
Stotbepolingen
Ds Lid-Staten nemen de nodige wettelijke ra
1.
bcstuursrechtelijke bepalingen aan om uiterlijk op 30 juni
1993 rtn deze richtlijn te voldoen, of zorgen er uiterlijk
0~ &ge datum voor dat de miale pannen bij overeen-

z!z-
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komst de nodigt bepalingen invoeren ; de Lid-Staten
treffen tevens de nodige maarregelen om te allen tijde de
bij de nch;liln voorgeschreven resultaten te kunnen waarborgen.
Zij stellen dt Commissie daarvan onveiaJijld in kennis.

De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen om
2
cryctor te zorgen dat voor op de datum van inwcrkingtrcding van dt door hen vast te stellen beprlinFn bestaande
rrtxidsovcrctnkomstcn of -verhoudingen de werkgever
aan de werknemer die daarom verzoekt, het document of
de documenten als bedoeld in artikel 3, waar nodig overecnkomstig vmn tnikcl 4, lid 1, aangcwtd, binnen twee
maand na ontvangst urn het verzoek doet toekomen.
3.

Wanneer de Lid-Sosen de in lid I bedoelde btpo-

lingtn aannemen, wordt in die bepalingen of bij de offi-

-
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ciëlr bekendmaking van die bcpallnpen naar deze richr.
litn verwezen. De qels voor deze vcm~lr~ng worden vjs(.
gesteld door de Lid-Staten.
4.

De Lid-Staten stc~len dr Commrrsic onvemiild ,n

kennis van de [er uirvocring van deze richtlijn genomen
mutregelen.
Artiktl 10
Dete richtlijn is gcrichr tot de LidArten.
Gedaan te Luxemburg, 14 oktober t991.
Voor dt R,d
Df VoonitCcr
B. dc VRIES

