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COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 62 VAN 6 FEBRUARI 1996 BETREFFENDE DE IN- 

 

STELLING VAN EEN EUROPESE ONDERNEMINGSRAAD OF VAN EEN PROCEDURE IN  

 

ONDERNEMINGEN MET EEN COMMUNAUTAIRE DIMENSIE OF IN CONCERNS MET 

 

 EEN COMMUNAUTAIRE DIMENSIE TER INFORMATIE EN RAADPLEGING VAN  

 

DE WERKNEMERS, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVER- 

 

EENKOMSTEN NR. 62 BIS VAN 6 OKTOBER 1998, NR. 62 TER VAN  

 

6 OKTOBER 2004, NR. 62 QUATER VAN 30 JANUARI 2007 EN 

 

NR. 62 QUINQUIES VAN 21 DECEMBER 2010 

 

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

 

 

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

 

Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Unie van 22 september 1994 inzake de instelling van een 

Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie 

ter informatie en raadpleging van de werknemers; 

 

Gelet op advies nr. 1.141 van de Nationale Arbeidsraad, van 6 februari 1996, betreffende de aanpassing van de 

Belgische wetgeving aan de genoemde richtlijn van de Raad van de Europese Unie; 

 

Overwegende dat moet worden gewaarborgd dat de werknemers van ondernemingen met een communautaire 

dimensie of concerns met een communautaire dimensie worden geïnformeerd en geraadpleegd; 

 

Overwegende dat deze informatie en raadpleging moet worden gewaarborgd door middel van de instelling van een 

Europese ondernemingsraad of door middel van het opstellen van een procedure ter informatie en raadpleging. 

 

Hebben de  navolgende  interprofessionele  organisaties  van  werkgevers  en  van werknemers .... 

 

op 6 februari 1996 in de Nationale Arbeidsraad de volgende collectieve arbeidsovereenkomst gesloten. 

 

 

HOOFDSTUK I - DRAAGWIJDTE 

 

Artikel 1 

 

[Deze overeenkomst geeft uitvoering aan richtlijn 2009/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van de 

Europese Unie van 6 mei 2009 inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in 

ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers,  

die richtlijn 94/45/EG van de Raad van de Europese Unie van 22 september 1994 met hetzelfde opschrift intrekt 

en vervangt.  

 

Zij regelt de situatie van de in artikel 14 – Vigerende overeenkomsten – van richtlijn 2009/38/EG bedoelde 

overeenkomsten, die niet onder die richtlijn vallen.]
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1  Aldus gewijzigd door collectieve arbeidsovereenkomst nr. 62 quinquies van 21 december 2010. 
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[Commentaar 

 

Artikel 17 van richtlijn 2009/38/EG van 6 mei 2009 inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of 

van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging 

van de werknemers (herschikking) bepaalt dat richtlijn 94/45/EG van 22 september 1994 met hetzelfde opschrift 

wordt ingetrokken met ingang van 6 juni 2011 en dat verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn gelden als 

verwijzingen naar richtlijn 2009/38/EG. Verder bepaalt artikel 16 van richtlijn 2009/38/EG (betreffende de 

omzetting) dat de nationale wetgeving waarmee die richtlijn wordt omgezet, vermeldt dat verwijzingen in 

bestaande wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen naar de bij richtlijn 2009/38/EG ingetrokken richtlijn, 

gelden als verwijzingen naar die richtlijn 2009/38/EG.  

 

Ter wille van de leesbaarheid werd evenwel een collectieve arbeidsovereenkomst nr. 101 van 21 december 2010 

betreffende de informatie en raadpleging van de werknemers in ondernemingen of concerns met een communau-

taire dimensie gesloten om richtlijn 2009/38/EG grotendeels in Belgisch recht om te zetten. De collectieve 

arbeidsovereenkomst nr. 62 van 6 februari 1996 werd behouden, in het bijzonder om de situatie van de in artikel 

14 van richtlijn 2009/38/EG bedoelde vigerende overeenkomsten, die niet onder deze richtlijn vallen, op 

passende wijze te regelen. 

 

Bijgevolg werd artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 62 aangepast om rekening te houden met het 

nieuwe Europese wetgevende kader en de draagwijdte van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 62 te beperken 

tot de overeenkomsten die niet onder richtlijn 2009/38/EG vallen.]
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HOOFDSTUK II - ONDERWERP 

 

 

Artikel 2 

 

Een Europese ondernemingsraad of een procedure ter informatie en raadpleging moet worden ingesteld overeen-

komstig de bij deze overeenkomst vastgestelde procedure in de ondernemingen met een communautaire dimensie en 

in de concerns met een communautaire dimensie die voldoen aan de bij artikel 3 bedoelde voorwaarden. 

 

In afwijking van alinea 1, wordt de Europese ondernemingsraad, wanneer een concern met een communautaire di-

mensie een of meer ondernemingen of een of meer concerns met een eveneens communautaire dimensie omvat, 

opgericht op het niveau van het concern, tenzij anders wordt overeengekomen. 

 

De raad (raden) of de procedure(s) ter informatie en raadpleging moeten het geheel van de onderneming met een 

communautaire dimensie of van het concern met een communautaire dimensie bestrijken. Dit is beperkt tot de 

ondernemingen en vestigingen in de Lidstaten, tenzij de overeenkomst, bedoeld in hoofdstuk VII, afdeling III, erin 

voorziet dat andere Staten dan de Lidstaten bestreken worden. 

 

 

HOOFDSTUK III - DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED 

 

 

Artikel 3 

 

In deze overeenkomst wordt verstaan onder : 

 

- "onderneming met een communautaire dimensie" : een onderneming met ten minste 1.000 werknemers in de 

Lidstaten en, in ten minste twee Lidstaten, elk ten minste 150 werknemers ; 

                     
2  Nieuwe commentaar (beslissing van de Raad van 21 december 2010). 
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- "concern" : een groep bestaande uit een onderneming die zeggenschap uitoefent en de ondernemingen waarover 

zeggenschap wordt uitgeoefend ; 

 

- "concern met een communautaire dimensie" : een concern dat voldoet aan de volgende voorwaarden : 

 

 * het heeft ten minste 1.000 werknemers in de Lidstaten 

 

 * het bestaat uit ten minste twee ondernemingen die deel uitmaken van het concern, in verschillende Lidstaten 

 

  en 

 

 * ten minste één onderneming van het concern heeft ten minste 150 werknemers in een Lidstaat, en ten 

minste  een  andere  onderneming  van  het concern heeft ten minste 150 werknemers in een andere 

Lidstaat; 

 

- "hoofdbestuur" : het bestuur van de onderneming met een communautaire dimensie of, in het geval van een 

concern met een communautaire dimensie, het bestuur van de onderneming die zeggenschap uitoefent, zoals die 

zeggenschap  is bepaald in artikel 7; 

 

- "raadpleging" : de gedachtenwisseling en het instellen van een dialoog tussen de 

werknemersvertegenwoordigers en het hoofdbestuur of een ander passender bestuursniveau ; 

 

- "Europese ondernemingsraad" : de ondernemingsraad die hetzij overeenkomstig artikel 23, hetzij 

overeenkomstig de in hoofdstuk VIII bedoelde subsidiaire voorschriften wordt ingesteld ten einde de informatie 

 en  raadpleging van  de werknemers te verwezenlijken ; 

 

- "bijzondere onderhandelingsgroep" : de overeenkomstig artikel 10 ingestelde groep die tot doel heeft met het 

hoofdbestuur over de instelling van een Europese ondernemingsraad of een procedure voor de informatie en 

raadpleging van de werknemers te onderhandelen ; 

 

- "Lidstaten" : de Lidstaten van de Europese Unie en de andere Lidstaten van de Europese Economische Ruimte, 

bedoeld in de richtlijn. 

 

 

[Artikel 3 bis 

 

Wanneer de Europese vennootschap voldoet aan de voorwaarden die zijn gesteld in de collectieve arbeidsover-

eenkomst nr. 84 van 6 oktober 2004 betreffende de rol van de werknemers in de Europese vennootschap en een 

onderneming met een communautaire dimensie is dan wel een zeggenschap uitoefenende onderneming van een 

concern met een communautaire dimensie in de zin van deze collectieve arbeidsovereenkomst, zijn de bepalingen 

van deze collectieve arbeidsovereenkomst niet van toepassing op die Europese vennootschap noch op haar 

dochterondernemingen.]
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[Artikel 3 ter 

 

Wanneer de Europese coöperatieve vennootschap voldoet aan de voorwaarden die zijn gesteld in de collectieve 

arbeidsovereenkomst nr. 88 van 30 januari 2007 betreffende de rol van de werknemers in de Europese 

coöperatieve vennootschap en een onderneming met een communautaire dimensie is dan wel een zeggenschap 

uitoefenende onderneming van een concern met een communautaire dimensie in de zin van deze collectieve 

arbeidsovereenkomst, zijn de bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst niet van toepassing op die 

Europese coöperatieve vennootschap noch op haar dochterondernemingen.]
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3  Ingevoegd bij collectieve arbeidsovereenkomst nr. 62 ter van 6 oktober 2004 (artikel 1). 
4  Ingevoegd bij collectieve arbeidsovereenkomst nr. 62 quater van 30 januari 2007 (artikel 1). 
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[Artikel 3 quater 

 

Onverminderd artikel 28 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 101 van 21 december 2010 betreffende de 

informatie en raadpleging van de werknemers in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie, 

zijn de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van toepassing op ondernemingen met een 

communautaire dimensie of concerns met een communautaire dimensie waarin een overeenkomstig de artikelen 

16 en 22 tot 25 gesloten overeenkomst wordt ondertekend of herzien in de periode tussen 5 juni 2009 en 5 juni 

2011. 

 

De collectieve arbeidsovereenkomst die geldt op het ogenblik dat de overeenkomst wordt ondertekend of 

herzien, blijft gelden voor de in de eerste alinea bedoelde ondernemingen of concerns. 

 

Bij het verstrijken van de in de vorige alinea’s bedoelde overeenkomsten kunnen de partijen bij die overeenkom-

sten gezamenlijk besluiten die overeenkomsten te verlengen of te herzien.  

 

Indien dit niet gebeurt, zijn de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 101 van 21 december 2010 

betreffende de informatie en raadpleging van de werknemers in ondernemingen of concerns met een 

communautaire dimensie van toepassing.]
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HOOFDSTUK IV - BESTAANDE OVEREENKOMSTEN 

 

Artikel 4 

 

Onverminderd het bepaalde in de [laatste]
6
 alinea, zijn de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet 

van toepassing op de ondernemingen met een communautaire dimensie en de concerns met een communautaire 

dimensie waar reeds vóór 23 september 1996 een voor alle door de overeenkomst bedoelde werknemers geldende 

overeenkomst inzake grensoverschrijdende informatie en raadpleging van de werknemers van kracht is. 

 

De bij het voorgaand lid vermelde datum wordt vastgesteld op 16 december 1999 met betrekking tot de 

overeenkomsten, gesloten in de ondernemingen met een communautaire dimensie en in de concerns met een 

communautaire dimensie, die louter krachtens de bij artikel 1 bedoelde richtlijn van 15 december 1997 onder deze 

collectieve arbeidsovereenkomst vallen.
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[De in de eerste en de tweede alinea bedoelde overeenkomsten of dergelijke overeenkomsten die worden 

aangepast wegens wijzigingen in de structuur van de ondernemingen met een communautaire dimensie of de 

concerns met een communautaire dimensie zijn bovendien niet onderworpen aan de verplichtingen die 

voortvloeien uit de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 101 van 21 december 2010 betreffende de informatie en 

raadpleging van de werknemers in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie, onverminderd 

artikel 28 van die overeenkomst.]
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Als een voor alle door de overeenkomst bedoelde werknemers geldende overeenkomst inzake grensoverschrijdende 

informatie en raadpleging van de werknemers worden beschouwd, de schriftelijk gesloten overeenkomsten : 

 

1 hetzij met nationale representatieve werknemersorganisaties die in de betrokken Lidstaten gemachtigd zijn 

collectieve overeenkomsten te sluiten en die vertegenwoordigd zijn in het concern, de onderneming of de 

vestiging; 

 

2 hetzij met de meerderheid van de werknemersafgevaardigden die zitting hebben in het (de) door de nationale 

regels van de betrokken Lidstaten vastgestelde orgaan (organen) ter informatie en raadpleging; 

                     
5  Ingevoegd bij collectieve arbeidsovereenkomst nr. 62 quinquies van 21 december 2010 (artikel 2). 
6  Aldus gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst  nr. 62 quinquies van 21 december 2010 (artikel 3). 
7  Ingevoegd bij collectieve arbeidsovereenkomst nr. 62 bis van 6 oktober 1998 (artikel 2). 
8  Ingevoegd bij collectieve arbeidsovereenkomst nr. 62 quinquies van 21 december 2010 (artikel 3). 
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3 hetzij rechtstreeks met de meerderheid van de werknemers, wanneer er in een bepaalde Lidstaat geen 

werknemersvertegenwoordiging is in de vestiging(en) en/of in de onderneming(en); 

 

4 hetzij met Europese werknemersorganisaties die de instemming hebben gekregen van de in de vestiging of de 

onderneming vertegenwoordigde vakbondsorganisaties; 

 

5 hetzij iedere andere overeenkomst waarvan de geldigheid wordt erkend door representatieve 

werknemersorganisaties in de zin van artikel 14, § 1, tweede alinea, 4, a) van de wet van 20 september 1948 

houdende organisatie van het bedrijfsleven en vertegenwoordigd in de betrokken ondernemingen. 

 

Bij het verstrijken van de in de vorige alinea's bedoelde overeenkomsten kunnen de partijen bij die overeenkomsten 

gezamenlijk besluiten die overeenkomsten te verlengen [of te herzien].
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[Indien dit niet gebeurt, zijn de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 101 van 21 december 

2010 betreffende de informatie en raadpleging van de werknemers in ondernemingen of concerns met een 

communautaire dimensie van toepassing.]
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[Commentaar 

 

Dit artikel heeft betrekking op de vigerende overeenkomsten die voor elke Europese wetgeving inzake de 

Europese ondernemingsraden werden gesloten.  

 

Het artikel regelt de omzetting in Belgisch recht, eensdeels van artikel 13, lid 1 van richtlijn 94/45/EG van 22 

september 1994 inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen 

of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers (alsook artikel 3, 

lid 1 van richtlijn 97/74/EG betreffende de uitbreiding tot het Verenigd Koninkrijk) en anderdeels van artikel 14, 

lid 1, a) en lid 2 van richtlijn 2009/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 

mei 2009 tot herschikking van de genoemde richtlijn. 

 

Artikel 14, lid 1, a) bepaalt immers dat, onverminderd ingrijpende wijzigingen in de structuur van de onderne-

ming met een communautaire dimensie of het concern met een communautaire dimensie, richtlijn 2009/38/EG 

niet van toepassing is op ondernemingen met een communautaire dimensie of concerns met een communautaire 

dimensie waarin overeenkomstig artikel 13, lid 1 van richtlijn 94/45/EG (of artikel 3, lid 1 van richtlijn 97/74/EG 

betreffende de uitbreiding tot het Verenigd Koninkrijk) een voor het gehele personeelsbestand geldende 

overeenkomst of een aantal overeenkomsten is gesloten uit hoofde waarvan werknemers grensoverschrijdend 

worden geïnformeerd en geraadpleegd, of dergelijke overeenkomsten worden aangepast wegens wijzigingen in 

de structuur van de ondernemingen met een communautaire dimensie of de concerns met een communautaire 

dimensie. 

 

Dat brengt met zich mee dat, wat betreft de "vigerende overeenkomsten" gesloten overeenkomstig artikel 4, 

eerste tot vijfde alinea van deze overeenkomst, noch die laatste overeenkomst, noch de collectieve arbeidsover-

eenkomst nr. 101 van 21 december 2010  betreffende de informatie en raadpleging van de werknemers in 

ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie, die richtlijn 2009/38/EG grotendeels omzet, op 

hen van toepassing zijn, onverminderd artikel 28 van de laatstgenoemde collectieve arbeidsovereenkomst. Dat 

artikel regelt de ingrijpende wijzigingen in de structuur van de onderneming met een communautaire dimensie of 

het concern met een communautaire dimensie.]
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9  Ingevoegd bij collectieve arbeidsovereenkomst nr. 62 quinquies van 21 december 2010 (artikel 3). 
10 Aldus gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst nr. 62 quinquies van 21 december 2010 (artikel 3). 
11 Nieuwe commentaar (beslissing van de Raad van 21 december 2010). 
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HOOFDSTUK V -   VASTSTELLING VAN HET AANTAL WERKNEMERS  

 

Artikel 5 

 

In deze overeenkomst wordt bij de vaststelling van het aantal werknemers voor de drempels uitgegaan van het 

gemiddelde aantal werknemers tewerkgesteld in de in België gelegen vestigingen  of ondernemingen, met inbegrip 

van de deeltijdse werknemers, gedurende de twee jaar voorafgaand aan de dag van het verzoek om te beginnen met 

de in artikel 9 bedoelde onderhandeling. 

 

Het gemiddelde aantal in België tewerkgestelde werknemers wordt berekend overeenkomstig de regelgeving 

betreffende de sociale verkiezingen, aangenomen ter uitvoering van artikel 14, § 1, 1ste alinea van de wet van 20 

september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven. 

 

In deze bepaling moet onder "werknemers" worden verstaan, de personen die in België op grond van een arbeids- of 

leerovereenkomst zijn tewerkgesteld. 

 

Artikel 6 

 

Eén keer per kalenderjaar en op verzoek van de werknemersvertegenwoordigers, wordt de informatie over het aantal 

werknemers van de onderneming met een communautaire dimensie of van het concern met een communautaire 

dimensie beschikbaar gesteld door het hoofdbestuur. 

 

 

HOOFDSTUK VI - ZEGGENSCHAP UITOEFENENDE ONDERNEMING 

 

Artikel 7 

 

In deze overeenkomst wordt verstaan onder "zeggenschap uitoefenende onderneming", een onderneming die een 

overheersende invloed kan uitoefenen op een andere onderneming, bijvoorbeeld door eigendom, financiële 

deelneming of op haar van toepassing zijnde voorschriften. 

 

Tot bewijs van het tegendeel, wordt het geacht vast te staan dat een overheersende invloed wordt uitgeoefend 

wanneer een onderneming, direct of indirect : 

 

a) meer dan de helft van de leden van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de onderneming 

 kan benoemen  

 

 of 

 

b) beschikt over de meerderheid van de stemmen die verbonden zijn aan de door de onderneming uitgegeven 

aandelen  

 

 of 

 

c) de meerderheid van het geplaatste kapitaal van de onderneming bezit. 

 

Voldoen meerdere ondernemingen van een concern aan een van de in de tweede alinea vermelde criteria, dan wordt 

de onderneming die voldoet aan criterium a) geacht een overheersende invloed uit te oefenen. Voldoet geen enkele 

onderneming aan criterium a), dan wordt de onderneming die voldoet aan criterium b) geacht een overheersende 

invloed uit te oefenen. 

 

Voor de toepassing van de tweede alinea worden onder de rechten van de zeggenschap uitoefenende onderneming 

ten aanzien van stemrecht en benoeming ook de rechten verstaan van alle ondernemingen waarover zij zeggenschap 

uitoefent, en die van alle personen of organen die handelen onder eigen naam, doch voor rekening van de zeg-

genschap uitoefenende onderneming of van enige andere onderneming waarover zeggenschap wordt uitgeoefend. 
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Een overheersende invloed wordt niet geacht te bestaan louter op grond van het feit dat een gevolmachtigd persoon 

zijn taak vervult krachtens de wetgeving van een Lidstaat inzake liquidatie, faillissement, insolventie, opschorting 

van betaling, gerechtelijk akkoord of een andere soortgelijke procedure. 

 

In afwijking van de alinea's 1 en 2 is een maatschappij als bedoeld in artikel 3, lid 5, onder a) of c) van [verordening 

(EG) nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen],
12

 

geen "onderneming die zeggenschap uitoefent" over een andere onderneming waarin zij deelnemingen heeft. 

 

 

HOOFDSTUK VII - INSTELLING VAN EEN EUROPESE ONDERNEMINGSRAAD OF VAN EEN 

PROCEDURE TER INFORMATIE EN RAADPLEGING VAN DE WERKNEMERS 

 

 

Afdeling I - Verantwoordelijkheid voor de instelling 

 

Artikel 8 

 

Het hoofdbestuur is verantwoordelijk voor het uitwerken van een procedure tot instelling van een Europese 

ondernemingsraad of van een procedure ter informatie en raadpleging in de ondernemingen of de concerns bedoeld 

bij artikel 3 in naleving van de in dit hoofdstuk bedoelde bepalingen vanaf het ogenblik waarop het hoofdbestuur zelf 

er het initiatief toe genomen heeft of erom werd verzocht door de werknemers of hun vertegenwoordigers. 

 

Indien het hoofdbestuur niet gevestigd is in een Lidstaat, moet het een vertegenwoordiger aanwijzen in een van de 

Lidstaten. 

 

Bij ontstentenis van een dergelijke vertegenwoordiger wordt het hoofdbestuur geacht te zijn vertegenwoordigd door 

het bestuur van de vestiging of van de onderneming met het grootste aantal werknemers in een Lidstaat. 

 

Voor de toepassing van deze overeenkomst worden de in de vorige alinea's bedoelde vertegenwoordigers beschouwd 

als hoofdbestuur. 

 

 

Afdeling II - Bijzondere onderhandelingsgroep 

 

Onderafdeling I - Het op gang brengen van de procedure 

 

Artikel 9 

 

De procedure tot instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure ter informatie en raadpleging 

wordt aangevat : 

 

- hetzij op initiatief van het in België gelegen hoofdbestuur, dat de plaatselijke besturen en de 

werknemersvertegenwoordigers hiervan in kennis stelt ; 

 

- hetzij op schriftelijk verzoek van 100 werknemers of hun vertegenwoordigers. Dit verzoek wordt gericht aan 

het hoofdbestuur, bedoeld bij artikel 3. De werknemersvertegenwoordigers kunnen aan het plaatselijk bestuur 

vragen wat de identiteit en de vestigingsplaats is van het hoofdbestuur. 

 

De in de vorige alinea bedoelde 100 werknemers moeten worden tewerkgesteld in ten minste twee vestigingen of 

twee ondernemingen gelegen in ten minste twee verschillende Lidstaten. 

 

Artikel 10 

 

Zodra de procedure is aangevat, wordt er een bijzondere onderhandelingsgroep ingesteld. 

                     
12  Aldus gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst nr. 62 quinquies van 21 december 2010 (artikel 4). 
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Onderafdeling II - Bevoegdheid van de bijzondere onderhandelingsgroep 

 

Artikel 11 

 

De bijzondere onderhandelingsgroep heeft tot taak samen met het in België gelegen hoofdbestuur in een schriftelijke 

overeenkomst het werkterrein, de samenstelling, de bevoegdheid en de zittingsduur van de Europese 

ondernemingsraad of ondernemingsraden dan wel de modaliteiten van de instelling van een of meer procedures ter 

informatie en raadpleging van de werknemers vast te stellen. 

 

Onderafdeling III -   Samenstelling van de bijzondere onderhandelingsgroep 

 

Artikel 12 

 

De werknemers van elke Lidstaat waarin de onderneming met een communautaire dimensie een of meer vestigingen 

heeft of waarin het concern met een communautaire dimensie een of meer ondernemingen heeft, worden in de 

bijzondere onderhandelingsgroep vertegenwoordigd door een lid. 

 

Op grond van de volgende bepalingen worden extra mandaten van lid toegekend :  

 

1 een extra mandaat indien ten minste 25 % van de werknemers van de onderneming met een communautaire 

dimensie   of  van  een  concern  met  een  communautaire  dimensie  in de betrokken Staat worden 

tewerkgesteld; 

 

2 twee extra mandaten indien ten minste 50 % van de werknemers van de onderneming met een communautaire 

dimensie  of van  een  concern  met  een  communautaire  dimensie  in  de  betrokken Staat worden 

tewerkgesteld; 

 

3 drie extra mandaten indien ten minste 75 % van de werknemers van de onderneming met een communautaire 

dimensie of van een concern met een communautaire dimensie in de betrokken Staat worden tewerkgesteld. 

 

Onderafdeling IV - Aanwijzing van de in België tewerkgestelde leden-werknemers van de bijzondere 

onderhandelingsgroep en samenstelling van een reservelijst 

 

Artikel 13 

 

De bepalingen van dit artikel hebben betrekking op de in België of in een andere Lidstaat ingestelde bijzondere 

onderhandelingsgroep. 

 

De in België tewerkgestelde leden-werknemers van de bijzondere onderhandelingsgroep worden aangewezen door 

en onder de in België tewerkgestelde werknemersvertegenwoordigers die zitting hebben in de ondernemingsraden. 

Wanneer er geen akkoord is onder die vertegenwoordigers, worden de leden-werknemers van de bijzondere 

onderhandelingsgroep aangewezen door de meerderheid van die vertegenwoordigers. 

 

Bij ontstentenis van ondernemingsraad worden de leden-werknemers van de bijzondere onderhandelingsgroep 

aangewezen door en onder de werknemersvertegenwoordigers die zitting hebben in de [comités voor preventie en 

bescherming op het werk].
13

 Wanneer er geen akkoord is onder die vertegenwoordigers, worden de leden-

werknemers van de bijzondere onderhandelingsgroep aangewezen door de meerderheid van die vertegenwoordigers. 

 

Bij ontstentenis van ondernemingsraad en [comité voor preventie en bescherming op het werk]
14

, kan elk paritair 

comité de vakbondsafvaardigingen van de ondernemingen of vestigingen die onder zijn sectorale bevoegdheid 

vallen, machtigen de leden-werknemers van de bijzondere onderhandelingsgroep aan te wijzen. 

                     
13  Aldus gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst nr. 62 quinquies van 21 december 2010 (artikel 5). 
14 Aldus gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst nr. 62 quinquies van 21 december 2010 (artikel 5). 
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Bij ontstentenis van ondernemingsraad of [comités voor preventie en bescherming op het werk]
15

 in de in België 

gelegen ondernemingen of vestigingen, en bij ontstentenis van machtiging van het paritair comité, hebben de 

werknemers van de onderneming of van de vestiging het recht de leden-werknemers van de bijzondere 

onderhandelingsgroep te verkiezen of aan te wijzen. 

 

Artikel 14 

 

Er wordt een reservelijst samengesteld om te zorgen voor de continuïteit binnen de bijzondere onderhandelingsgroep 

in geval van overlijden, arbeidsongeschiktheid van langere duur, moederschap, vertrek uit de onderneming of de 

vestiging of ontslag van het lid. 

 

De personen op die reservelijst worden aangewezen volgens dezelfde procedure als de leden van de bijzondere 

onderhandelingsgroep. 

 

Die lijst wordt op de volgende manier samengesteld : 

 

- een vervanger per Lidstaat ; 

 

- een extra vervanger indien ten minste 75 % van de werknemers van de onderneming met een communautaire 

dimensie of van het concern met een communautaire dimensie in de betrokken Staat worden tewerkgesteld. 

 

Artikel 15 

 

Aan het in België gelegen hoofdbestuur worden de namen doorgegeven van de leden van de bijzondere onder-

handelingsgroep alsook de namen die voorkomen op de reservelijst. Het hoofdbestuur geeft die informatie door aan 

de besturen van de vestigingen van de onderneming met een communautaire dimensie en aan de besturen van de 

ondernemingen die het concern met een communautaire dimensie vormen. 

 

Onderafdeling V - Geest van samenwerking 

 

Artikel 16 

 

Het in België gelegen hoofdbestuur en de bijzondere onderhandelingsgroep dienen in een geest van samenwerking te 

onderhandelen om te komen tot een overeenkomst over de wijze waarop de in deze overeenkomst bedoelde 

informatieverstrekking aan en raadpleging van de werknemers wordt verwezenlijkt. 

 

Onderafdeling VI - Vergaderingen 

 

Artikel 17 

 

Zodra het in België gelegen hoofdbestuur op de hoogte is van de namen van de leden van de bijzondere 

onderhandelingsgroep, moet het een eerste vergadering beleggen met de bijzondere onderhandelingsgroep. Het 

hoofdbestuur brengt dit ter kennis van de besturen van de vestigingen van de onderneming met een communautaire 

dimensie of van de besturen van de ondernemingen die het concern met een communautaire dimensie vormen. 

 

Artikel 18 

 

De bijzondere onderhandelingsgroep heeft het recht om, met instemming van het in België gelegen hoofdbestuur, 

voorbereidende vergaderingen te beleggen, voorafgaand aan de vergaderingen met het hoofdbestuur. 

 

                     
15 Aldus gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst nr. 62 quinquies van 21 december 2010 (artikel 5). 
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Onderafdeling VII - Werking 

 

Artikel 19 

 

De bijzondere onderhandelingsgroep kan zich laten bijstaan door deskundigen van haar keuze. 

 

De bijzondere onderhandelingsgroep stelt samen met het in België gelegen hoofdbestuur de praktische regels vast 

voor de aanwezigheid van de deskundigen op de vergaderingen. 

   

Het in België gelegen hoofdbestuur neemt slechts voor één deskundige de financiële kosten op zich. 

 

Artikel 20 

 

De bijzondere onderhandelingsgroep kan beslissen de onderhandelingen met het in België gelegen hoofdbestuur stop 

te zetten of ze niet te beginnen. 

 

Deze beslissing moet genomen worden met een twee derde meerderheid van haar leden. 

 

Tenzij anders wordt overeengekomen door de bijzondere onderhandelingsgroep en het in België gelegen 

hoofdbestuur, wordt de bijzondere onderhandelingsgroep ontbonden.  

 

Wanneer een dergelijke beslissing is genomen, zijn de subsidiaire voorschriften niet van toepassing. 

 

Een nieuw verzoek om de bijzondere onderhandelingsgroep in te stellen, kan pas op zijn vroegst twee jaar na de 

voornoemde beslissing worden ingediend, behalve indien de betrokken partijen een kortere termijn vaststellen. 

 

Artikel 21 

 

De uitgaven betreffende de onderhandelingen worden ten laste genomen door het in België gelegen hoofdbestuur 

zodat de bijzondere onderhandelingsgroep haar opdracht op passende wijze kan vervullen. 

 

Artikel 22 

 

De bijzondere onderhandelingsgroep neemt haar beslissingen bij meerderheid van haar leden. 

 

Afdeling III - Overeenkomst tot instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure ter informatie 

en raadpleging in België 

 

Artikel 23 

 

De overeenkomst heeft betrekking op de instelling van een of meer Europese ondernemingsraden of op een of meer 

informatie- en raadplegingsprocedures. 

 

De overeenkomst moet schriftelijk worden vastgesteld. 

 

Artikel 24 

 

De overeenkomst over de instelling en de werking in België van een of meer Europese ondernemingsraden regelt ten 

minste : 

 

1 de ondernemingen die behoren tot het concern met een communautaire dimensie of de vestigingen van de 

onderneming met een communautaire dimensie waarop de overeenkomst van toepassing is ; 

 

2 de samenstelling van de Europese ondernemingsraad, het aantal leden alsook de verdeling en de duur van de 

mandaten ; 
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3 de bevoegdheden en de procedure voor informatieverstrekking aan en raadpleging van de Europese 

ondernemingsraad ; 

 

4 de plaats, frequentie en duur van de vergaderingen van de Europese ondernemingsraad ; 

 

5 de aan de Europese ondernemingsraad toe te wijzen financiële en materiële middelen om zijn werking te 

garanderen ; 

 

6 de duur van de overeenkomst en de procedure voor de heronderhandeling. 

 

Artikel 25 

 

Het hoofdbestuur en de bijzondere onderhandelingsgroep kunnen overeenkomen in België te voorzien in een of 

meer procedures voor informatieverstrekking en raadpleging in plaats van een Europese ondernemingsraad in te 

stellen. 

 

De overeenkomst moet handelen over : 

 

1 de kwesties waarover moet worden geïnformeerd en geraadpleegd. Deze informatie heeft met name betrekking 

op grensoverschrijdende kwesties die aanzienlijke gevolgen hebben voor de belangen van de werknemers van 

de onderneming met  een  communautaire  dimensie  en  van  het concern met een communautaire dimensie ; 

 

2 de wijze waarop de werknemersvertegenwoordigers het recht kunnen uitoefenen om bijeen te komen ten einde 

van gedachten te wisselen over de hun verstrekte informatie. 

 

 

HOOFDSTUK VIII - SUBSIDIAIRE VOORSCHRIFTEN 

 

[...]
16

 

 

 

HOOFDSTUK IX - DIVERSE BEPALINGEN 

 

Afdeling I - Werking van de Europese ondernemingsraad en van de procedure ter informatie en raadpleging van de 

werknemers 

 

Artikel 43 

 

Het in België gelegen hoofdbestuur en de Europese ondernemingsraad werken samen in een geest van samenwerking 

en met inachtneming van hun wederzijdse rechten en verplichtingen. 

Hetzelfde geldt voor de samenwerking tussen het in België gelegen hoofdbestuur en de leden van de Europese 

ondernemingsraad in het kader van een procedure van informatieverstrekking en raadpleging. 

 

Afdeling II - Middelen waarover de in België tewerkgestelde leden van de Europese ondernemingsraad en  

werknemersvertegenwoordigers van de vestigingen van een onderneming met een communautaire 

dimensie of van de vestigingen of ondernemingen van een concern met een communautaire dimensie 

moeten kunnen beschikken om de informatie te verspreiden 

 

Artikel 44 

 

De leden van de Europese ondernemingsraad en de werknemersvertegenwoordigers van alle in België gelegen 

technische bedrijfseenheden die onder het toepassingsgebied van de Europese ondernemingsraad vallen, moeten 

over de nodige tijd en middelen kunnen beschikken zodat de leden van de Europese ondernemingsraad de 

werknemersvertegenwoordigers van alle technische bedrijfseenheden kunnen inlichten over de inhoud en de 

resultaten van de informatie- en raadplegingsprocedure binnen de Europese ondernemingsraad. 

                     
16  Opgeheven bij collectieve arbeidsovereenkomst nr. 62 quinquies van 21 december 2010 (artikel 6). 
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Afdeling III - Statuut 

 

Artikel 45 

 

De in België tewerkgestelde leden van de bijzondere onderhandelingsgroep, leden van de Europese 

ondernemingsraad en werknemersvertegenwoordigers die hun taak in het kader van de procedure van artikel 25 

vervullen,  genieten bij het verrichten van hun taak dezelfde rechten en dezelfde bescherming als de leden die de 

werknemers vertegenwoordigen in de ondernemingsraad, in het bijzonder wat betreft de deelneming aan de 

vergaderingen en aan de eventuele voorbereidende vergaderingen en de betaling van hun loon voor de duur dat zij 

afwezig moeten zijn om hun taak te vervullen. 

 

 

Afdeling IV - Wijzigingen in de structuur of de omvang van de onderneming of het concern met een communautaire 

dimensie 

 

Artikel 46 

 

De ingevolge hoofdstuk VII, afdeling III gesloten overeenkomst of het in artikel 48 bedoelde 

samenwerkingsprotocol voorziet in regels die van toepassing zijn in geval van wijzigingen in de structuur of de 

omvang van de onderneming of het concern met een communautaire dimensie. 

 

 

Afdeling V - Wijziging van de drempels 

 

Artikel 47 

 

Wanneer de in artikel 3 bepaalde drempels niet meer zijn bereikt, blijven de overeenkomstig de artikelen [10 en 

23]
17

 in België ingestelde organen bestaan voor een overgangsperiode van zes maanden. 

 

 

Afdeling VI - Samenwerkingsprotocol 

 

Artikel 48 

 

Voor een goede organisatie van de informatie- en raadplegingsvergaderingen moeten met name de volgende punten 

in een samenwerkingsprotocol worden geregeld door het in België gelegen hoofdbestuur en respectievelijk de 

Europese ondernemingsraad en het beperkt comité : het voorzitterschap, het secretariaat en de agenda van de 

vergaderingen, de samenroeping van de speciale vergaderingen, de toezending van de verslagen, de wijzigingen in 

de structuur of de omvang van de onderneming of het concern met een communautaire dimensie, de aanwezigheid 

van deskundigen op de vergaderingen, de budgettaire regels, de vertaling en de vertolking. 

 

 

HOOFDSTUK X - SLOTBEPALINGEN 

 

 

Artikel 49 

 

Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd. Zij treedt in werking op 22 september 1996. 

 

Zij kan op verzoek van de meest gerede ondertekenende partij worden herzien of opgezegd, met inachtneming van 

een opzeggingstermijn van zes maanden. 

 

                     
17  Aldus gewijzigd door collectieve arbeidsovereenkomst nr. 62 quinquies van 21 december 2010 (artikel 7). 
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De organisatie die het initiatief tot herziening of opzegging neemt, moet de redenen ervan aangeven en 

amendementsvoorstellen indienen ; de andere organisaties verbinden er zich toe deze binnen een maand na ontvangst 

ervan in de Nationale Arbeidsraad te bespreken. 

 

 

Gedaan te Brussel, op zes februari negentienhonderd zesennegentig. 

 

 

 

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

 

 

 

 

Inwerkingtreding van de collectieve arbeidsovereenkomsten tot wijziging van de CAO nr. 62: 

 

-  CAO nr. 62 bis: 15 december 1999; 

-  CAO nr. 62 ter: 8 oktober 2004; 

-  CAO nr. 62 quater: 30 november 2006; 

-  CAO nr. 62 quinquies: 6 juni 2011. 

 

 

 

 

 

 

  


