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COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 94/1 VAN 20 DECEMBER 2022 TOT WIJ-
ZIGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 94 VAN 29 APRIL 2008 
BETREFFENDE WERKNEMERSMEDEZEGGENSCHAP IN DE UIT GRENSOVERSCHRIJ-
DENDE FUSIES VAN KAPITAALVENNOOTSCHAPPEN ONTSTANE VENNOOTSCHAP-
PEN 
 

------------------------------- 
 
 
 
 Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve 
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités; 
 
 
 Gelet op het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 
23 maart 2019; 
 
 
 Gelet op Richtlijn (EU) 2017/1132 van het Europees Parlement en 
de Raad van 14 juni 2017 aangaande bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht, die in 
haar artikel 166 met name Richtlijn 2005/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
26 oktober 2005 betreffende grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen in-
trekt en vervangt, waarvan artikel 16 het werknemersmedezeggenschap regelt; 
 
 
 Gelet op Richtlijn (EU) 2019/2121 van het Europees Parlement en 
de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot 
grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen; 
 
 
 Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 94 van 29 april 
2008 betreffende werknemersmedezeggenschap in de uit grensoverschrijdende fusies van 
kapitaalvennootschappen ontstane vennootschappen, geregistreerd op 15 mei 2008 onder het 
nummer 88269; 
 
 
 Overwegende dat Richtlijn (EU) 2019/2121 tot doel heeft om, in het 
kader van de doelstelling van een interne markt zonder interne grenzen voor vennootschap-
pen, de bestaande regels betreffende grensoverschrijdende fusies te actualiseren om met 
name te voorzien in een geharmoniseerd toepasselijk rechtskader dat eveneens betrekking 
heeft op grensoverschrijdende omzettingen en splitsingen; 
 
 
 Overwegende dat Richtlijn (EU) 2019/2121 tegelijkertijd tot doel 
heeft de rechten van vennootschappen op grensoverschrijdende fusies, omzettingen en split-
singen met name in overeenstemming te brengen met de bescherming van werknemers en 
de bevordering van de sociale dialoog; 
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 Overwegende dat Richtlijn (EU) 2019/2121 zowel de medezeggen-
schapsrechten van de betrokken werknemers als bepaalde aspecten van de informatie en 
raadpleging van die werknemers of hun vertegenwoordigers tijdens grensoverschrijdende fu-
sies, splitsingen en omzettingen regelt; 
 
 
 Overwegende dat de andere rechten van de werknemers dan de 
door Richtlijn (EU) 2019/2121 geregelde medezeggenschapsrechten geregeld blijven over-
eenkomstig de geldende wettelijke en verordenende bepalingen en collectieve arbeidsover-
eenkomsten; 
 
 

 Overwegende dat wat de economische en financiële informatie be-
treft, de rechten van de werknemers met name geregeld blijven door het Wetboek van ven-
nootschappen en verenigingen van 23 maart 2019, de wet van 20 september 1948 houdende 
organisatie van het bedrijfsleven en het koninklijk besluit van 27 november 1973 houdende 
reglementering van de economische en financiële inlichtingen te verstrekken aan de onderne-
mingsraden; 
 
 

 Overwegende dat de andere rechten inzake informatie en raadple-
ging van de werknemers met name geregeld blijven door de collectieve arbeidsovereenkom-
sten nr. 9 van 9 maart 1972 houdende ordening van de in de Nationale Arbeidsraad gesloten 
nationale akkoorden en collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de ondernemingsra-
den, nr. 24 van 2 oktober 1975 betreffende de procedure van inlichting en raadpleging van de 
werknemersvertegenwoordigers met betrekking tot het collectief ontslag, nr. 32 bis van 7 juni 
1985 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever 
ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de 
rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van activa na faillisse-
ment, nr. 62 van 6 februari 1996 betreffende de instelling van een Europese ondernemings-
raad of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns 
met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers, nr. 84 
van 6 oktober 2004 betreffende de rol van de werknemers in de Europese vennootschap, nr. 
88 van 30 januari 2007 betreffende de rol van de werknemers in de Europese coöperatieve 
vennootschap, en nr. 101 van 21 december 2010 betreffende de informatie en raadpleging 
van de werknemers in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie; 
 
 

 Overwegende dat het werknemersmedezeggenschap in de uit 
grensoverschrijdende fusies, splitsingen en omzettingen ontstane vennootschappen in voor-
komend geval moet worden gewaarborgd; 
 
 

 Hebben de navolgende interprofessionele organisaties van werkge-
vers en van werknemers: 
 
 

- Het Verbond van Belgische Ondernemingen 
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- De organisaties voorgedragen door de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en 
Middelgrote Ondernemingen 

 
 

- De Boerenbond 
 
 

- “La Fédération wallonne de l’Agriculture” 
 
 

- De Unie van socialprofitondernemingen 
 
 

- Het Algemeen Christelijk Vakverbond van België 
 
 

- Het Algemeen Belgisch Vakverbond 
 
 

- De Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België 
 
 

op 20 december 2022 in de Nationale Arbeidsraad de volgende collectieve arbeidsovereen-
komst gesloten: 
 
 

Artikel 1 
 
 

  De titel van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 94 van 29 april 
2008 betreffende werknemersmedezeggenschap in de uit grensoverschrijdende fusies van 
kapitaalvennootschappen ontstane vennootschappen, geregistreerd op 15 mei 2008 onder het 
nummer 88269 en zoals gewijzigd door deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt vervan-
gen door het onderstaande: 
 
 

"COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 94 VAN 29 APRIL 2008 BETREFFENDE 
WERKNEMERSMEDEZEGGENSCHAP IN DE UIT GRENSOVERSCHRIJDENDE FUSIES, 
SPLITSINGEN EN OMZETTINGEN ONTSTANE VENNOOTSCHAPPEN, GEWIJZIGD 
DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 94/1 VAN 22 DECEMBER 
2022". 
 
 

Artikel 2 
 
 

  De titel "HOOFDSTUK I – ONDERWERP EN TOEPASSINGSGE-
BIED" van diezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen door "TITEL I – ON-
DERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED". 
  



- 4 - 
 
 
 
 

cao nr. 94/1 

Artikel 3 
 
 

  Artikel 1 van diezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wordt ver-
vangen door de volgende bepaling: 
 
 

"Artikel 1 
 
 

  Deze collectieve arbeidsovereenkomst geeft uitvoering aan de arti-
kelen 86 terdecies, 133 en 160 terdecies van Richtlijn (EU) 2017/1132 van het Europees Par-
lement en de Raad van 14 juni 2017 aangaande bepaalde aspecten van het vennootschaps-
recht, zoals gewijzigd door Richtlijn (EU) 2019/2121 van het Europees Parlement en de Raad 
van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot grens-
overschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen. 
 
 

  Deze collectieve arbeidsovereenkomst stelt de regels vast met be-
trekking tot het werknemersmedezeggenschap in de uit de grensoverschrijdende fusie ont-
stane vennootschap, in de verkrijgende vennootschap van een grensoverschrijdende splitsing 
of in de omgezette vennootschap." 
 
 

Artikel 4 
 
 

 Artikel 2 van diezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wordt ver-
vangen door de volgende bepaling: 
 
 

"Artikel 2 
 
 

 Het werknemersmedezeggenschap in de uit de grensoverschrij-
dende fusie ontstane vennootschap, in de verkrijgende vennootschappen van de grensover-
schrijdende splitsing of in de omgezette vennootschap en de wijze waarop de werknemers bij 
de vaststelling van die rechten worden betrokken, worden door deze collectieve arbeidsover-
eenkomst geregeld indien: 
 
 

1°  ten minste één van de fuserende vennootschappen of de vennootschap die wordt gesplitst 
of omgezet in de zes maanden voorafgaand aan de bekendmaking van het gemeen-
schappelijk voorstel voor een grensoverschrijdende fusie, een grensoverschrijdende split-
sing of een grensoverschrijdende omzetting, een gemiddeld aantal werknemers in dienst 
heeft van vier vijfde van de toepasselijke drempel, zoals bepaald in het recht van de lid-
staat waaronder de fuserende of gesplitste vennootschap valt of van de lidstaat van ver-
trek van de omgezette vennootschap, wat aanleiding geeft tot werknemersmedezeggen-
schap;  
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of 
 
 
2°  de nationale wetgeving van toepassing op de uit de fusie ontstane vennootschap, op elk 

van de verkrijgende vennootschappen van de splitsing of de nationale wetgeving van de 
lidstaat van bestemming van de omgezette vennootschap, niet voorziet in ten minste het-
zelfde niveau van werknemersmedezeggenschap dat van toepassing is in de bij de fusie 
betrokken vennootschappen of vóór de splitsing of omzetting, gemeten naar het werkne-
mersaantal in het toezichthoudend of het bestuursorgaan, in de commissies van die or-
ganen of in het leidinggevende orgaan dat verantwoordelijk is voor de winstbepalende 
entiteiten van de vennootschap, op voorwaarde dat er een werknemersvertegenwoordi-
ging is; 

 
 

of 
 
 
3°  de nationale wetgeving van toepassing op de uit de fusie ontstane vennootschap, op de 

verkrijgende vennootschappen of op de omgezette vennootschap, niet voorschrijft dat 
werknemers van in andere lidstaten gelegen vestigingen van de uit de fusie ontstane ven-
nootschap, van de verkrijgende vennootschappen of van de omgezette vennootschap 
hetzelfde recht tot uitoefening van medezeggenschapsrechten hebben als de werknemers 
in de lidstaat waar de uit de fusie ontstane vennootschap of de verkrijgende vennoot-
schappen hun statutaire zetel hebben of in de lidstaat van bestemming van de omgezette 
vennootschap." 

 
 
Artikel 5 
 
 
 Artikel 3 van diezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wordt ver-
vangen door de volgende bepaling: 
 
 
"Artikel 3 
 
 
 Er moeten regelingen worden vastgesteld met betrekking tot het 
medezeggenschap van de werknemers, volgens de in deze collectieve arbeidsovereenkomst 
bepaalde procedure, in de uit een grensoverschrijdende fusie, splitsing of omzetting ontstane 
vennootschappen die voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 2, alsook in Titel II, 
Hoofdstukken III en IV, Titel III, Hoofdstukken III en IV en Titel IV, Hoofdstukken III en IV van 
deze collectieve arbeidsovereenkomst. 
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 De regelingen met betrekking tot het werknemersmedezeggen-
schap moeten de gehele uit de grensoverschrijdende fusie, splitsing of omzetting ontstane 
vennootschap bestrijken. Dit is beperkt tot de ondernemingen en vestigingen in de lidstaten, 
tenzij de overeenkomst bedoeld in de Hoofdstukken IV van Titels II, III en IV van deze collec-
tieve arbeidsovereenkomst, bepaalt dat andere staten dan de lidstaten worden bestreken." 
 
 
Artikel 6 
 
 
 Tussen artikel 3 en "Hoofstuk II – Definities" van diezelfde collec-
tieve arbeidsovereenkomst, wordt een "Titel II – Grensoverschrijdende fusies" ingevoegd. 
 
 
Artikel 7 
 
 
 In diezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wordt in de nieuwe 
"Titel II – Grensoverschrijdende fusies" de titel "Hoofdstuk II – Definities" vervangen door de 
volgende titel: "Hoofdstuk I – Definities". 
 
 
Artikel 8 
 
 
 Artikel 4 van diezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wordt ver-
vangen door de volgende bepaling: 
 
 
"§ 1.  In Titel I en deze Titel van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt ingevolge 

Richtlijn (EU) 2017/1132, zoals gewijzigd door Richtlijn (EU) 2019/2121, verstaan on-
der "fusie": de rechtshandeling waarbij 

 
 

a) de activa en passiva van een of meer vennootschappen bij de ontbinding zonder 
vereffening in hun geheel op een andere, reeds bestaande vennootschap – de over-
nemende vennootschap – overgaan tegen uitgifte aan de deelnemers in de ontbon-
den vennootschap of vennootschappen van effecten of aandelen die het kapitaal 
van de overnemende vennootschap vertegenwoordigen, eventueel met een bijbe-
taling in geld welke niet meer mag bedragen dan 10 % van de nominale waarde of, 
bij gebreke daarvan, van de fractiewaarde van deze effecten of aandelen;  
 
 
of  
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b) de activa en passiva van twee of meer vennootschappen bij de ontbinding zonder 
vereffening in hun geheel op een door hen op te richten vennootschap – de nieuwe 
vennootschap – overgaan tegen uitgifte aan de deelnemers in de ontbonden ven-
nootschap of vennootschappen van effecten of aandelen die het kapitaal van de 
nieuwe vennootschap vertegenwoordigen, eventueel met een bijbetaling in geld 
welke niet meer mag bedragen dan 10 % van de nominale waarde of, bij gebreke 
daarvan, van de fractiewaarde van deze effecten of aandelen;  

 
 

of 
 
 
c) de activa en passiva van een vennootschap bij de ontbinding zonder vereffening in 

hun geheel overgaan op de vennootschap die alle effecten of aandelen bezit die het 
kapitaal van de eerstgenoemde vennootschap vertegenwoordigen; 
 
 
of 

 
 
d) alle activa en passiva van een of meer vennootschappen bij de ontbinding zonder 

vereffening in hun geheel op een andere, reeds bestaande vennootschap – de over-
nemende vennootschap – overgaan, zonder uitgifte van nieuwe aandelen door de 
overnemende vennootschap, mits alle aandelen in de fuserende vennootschappen 
rechtstreeks of indirect in handen zijn van één persoon of de deelnemers in de fu-
serende vennootschappen hun effecten en aandelen in alle fuserende vennoot-
schappen in dezelfde verhouding aanhouden. 

 
 
§ 2.  In Titel I en deze Titel van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verder verstaan 

onder: 

 
 

1° "deelnemende vennootschappen": de vennootschappen die rechtstreeks deelne-
men aan de grensoverschrijdende fusie. 

 
 

   Als rechtstreeks deelnemend aan de grensoverschrijdende fusie 
wordt beschouwd, de vennootschap wier aandeelhouders of vennoten, bij de op-
richting van de uit de grensoverschrijdende fusie ontstane vennootschap aandeel-
houders of vennoten van die vennootschap worden of de vennootschap die zelf aan-
deelhouder of vennoot van de uit de grensoverschrijdende fusie ontstane vennoot-
schap wordt; 
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2° "uit de grensoverschrijdende fusie ontstane vennootschap": de vennootschap ont-
staan uit de fusie van vennootschappen die in overeenstemming met de wetgeving 
van een lidstaat zijn opgericht, en hun statutaire zetel, hun hoofdbestuur of hun 
hoofdvestiging binnen een lidstaat hebben, indien ten minste twee daarvan onder 
de wetgeving van verschillende lidstaten ressorteren; 

 
 

3° "dochteronderneming van een vennootschap": een onderneming waarover die ven-
nootschap een overheersende invloed uitoefent, bijvoorbeeld door eigendom, finan-
ciële 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 indi-
rect: 

 
 

a) meer dan de helft van de leden van het bestuurs-, leidinggevend of toezicht-
houdend 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. 
 
 

 Wanneer verschillende ondernemingen van een concern voldoen 
aan een van de voorwaarden vermeld in het tweede lid, wordt de onderneming die 
voldoet aan de voorwaarde onder a), geacht een overheersende invloed uit te oefe-
nen. Indien geen enkele onderneming voldoet aan de voorwaarde onder a), wordt 
de onderneming die voldoet aan de voorwaarde onder b), geacht een overheer-
sende invloed uit te oefenen. 
 

 
 Voor de toepassing van het tweede lid worden onder de rechten van 
de zeggenschap uitoefenende onderneming ten aanzien van stemrecht en benoe-
ming 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 zeggenschap 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 lid 1 en lid 2 is een onderneming zoals bedoeld in 
artikel 3, lid 5, punt a) of c) van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad van 20 
januari 2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen, geen 
"onderneming die zeggenschap uitoefent" over een andere onderneming waarin zij 
deelnemingen heeft; 

 
 

4° "betrokken dochteronderneming of vestiging": een dochteronderneming of vestiging 
van een deelnemende vennootschap die bij de oprichting van de uit de grensover-
schrijdende fusie ontstane vennootschap een dochteronderneming of vestiging er-
van wordt en die in een lidstaat is gevestigd. 

 
 

 Als betrokken dochterondernemingen of vestigingen moeten wor-
den beschouwd, voor zover de overheersende invloed bepaald in § 2, 3° van dit 
artikel kan worden geacht vast te staan: 

 
 

* de directe dochterondernemingen van de deelnemende vennootschappen die al 
dan niet onder hetzelfde nationale recht vallen; 

 
 

*  de directe vestigingen van de deelnemende vennootschappen, al dan niet in de-
zelfde lidstaat gevestigd; 

 
 

*  de indirecte dochterondernemingen van de deelnemende vennootschappen, 
d.w.z. de dochterondernemingen van directe dochterondernemingen van deel-
nemende vennootschappen en de dochterondernemingen van indirecte dochter-
ondernemingen; 

 
 

*  de indirecte vestigingen van de deelnemende vennootschappen, d.w.z. de ves-
tigingen van de indirecte dochterondernemingen van die vennootschappen; 

 
 

5° "bijzondere onderhandelingsgroep": de overeenkomstig artikel 7 van deze collec-
tieve arbeidsovereenkomst ingestelde groep die tot doel heeft met het bevoegde 
orgaan van de aan de grensoverschrijdende fusie deelnemende vennootschappen 
te onderhandelen over de vaststelling van regelingen met betrekking tot het mede-
zeggenschap van de werknemers in de uit de grensoverschrijdende fusie ontstane 
vennootschap; 
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6° "medezeggenschap": de invloed van het orgaan dat de werknemers vertegenwoor-
digt en/of van de werknemersvertegenwoordigers op de gang van zaken bij een 
vennootschap via : 

 
 

*  het recht om een aantal leden van het toezichthoudend of het bestuursorgaan 
van de vennootschap te kiezen of te benoemen; 

 
 

  of 
 
 

*  het recht om met betrekking tot de benoeming van een aantal of alle leden van 
het toezichthoudend of het bestuursorgaan van de vennootschap aanbevelingen 
te doen en/of bezwaar te maken; 

 
 

7° "werknemers": de personen die arbeid verrichten krachtens een arbeidsovereen-
komst of een leerovereenkomst; 

 
 

8° "lidstaten": de lidstaten van de Europese Unie en de andere lidstaten van de Euro-
pese Economische Ruimte, bedoeld in de richtlijn." 

 
 
Artikel 9 
 
 
  In diezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wordt in de nieuwe 
"Titel II – Grensoverschrijdende fusies" de titel "Hoofdstuk III – Vaststelling van het aantal 
werknemers" vervangen door de volgende titel: "Hoofdstuk II – Vaststelling van het aantal 
werknemers". 
 
 
Artikel 10 
 
 
  In artikel 5, lid 1 van diezelfde collectieve arbeidsovereenkomst 
wordt in het eerste lid het voorvoegsel "kapitaal" geschrapt. 
 
 
  In artikel 5, lid 1 van diezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wor-
den de woorden "deze Titel" ingevoegd tussen "In" en "deze overeenkomst", en wordt de for-
mulering "deze overeenkomst" vervangen door "deze collectieve arbeidsovereenkomst". 
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Artikel 11 
 
 
  In diezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wordt in de nieuwe 
"Titel II – Grensoverschrijdende fusies" de titel "Hoofdstuk IV – Voorafgaande procedure en 
bijzondere onderhandelingsgroep" vervangen door de volgende titel: "Hoofdstuk III – Vooraf-
gaande procedure en bijzondere onderhandelingsgroep". 
 
 
Artikel 12 
 
 
  In artikel 6, § 1, § 2 en § 3 van diezelfde collectieve arbeidsovereen-
komst wordt telkens het voorvoegsel "kapitaal" geschrapt. 
 
 
  In artikel 6, § 2 van diezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wor-
den de woorden "in artikel 5, j) van richtlijn 2005/56/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 26 oktober 2005 betreffende grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennoot-
schappen" vervangen door "in artikel 122, j) van Richtlijn (EU) 2017/1132 van het Europees 
Parlement en de Raad van 14 juni 2017 aangaande bepaalde aspecten van het vennoot-
schapsrecht, zoals gewijzigd door Richtlijn (EU) 2019/2121 van het Europees Parlement en 
de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot 
grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen". 
 
 
Artikel 13 
 
 
§ 1. In de artikelen 7 en 8 van diezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wordt telkens het 

voorvoegsel "kapitaal" geschrapt. 
 
 
§ 2. In artikel 9, § 1 en § 2, lid 1 en 2 van diezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wordt 

telkens het voorvoegsel "kapitaal" geschrapt. 
 
 
§ 3. In artikel 10, § 2, lid 1, 3 en 4 en § 3 van diezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wordt 

telkens het voorvoegsel "kapitaal" geschrapt. 
 
 
§ 4. In artikel 12, lid 1 van diezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wordt telkens het voor-

voegsel "kapitaal" geschrapt. 
 
 
§ 5. In artikel 13 en artikel 14, lid 1 en 2 van diezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wordt 

telkens het voorvoegsel "kapitaal" geschrapt. 
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§ 6. In artikel 15 en artikel 16, § 1 en § 2 van diezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wordt 
telkens het voorvoegsel "kapitaal" geschrapt. 

 
 
§ 7. In artikel 17, lid 3 en 4, in artikel 18, lid 1 en 4 en in artikel 19 van diezelfde collectieve 

arbeidsovereenkomst wordt telkens het voorvoegsel "kapitaal" geschrapt. 
 
 
§ 8. In artikel 20, lid 3 en 4 en in artikel 21, § 1 en § 2 van diezelfde collectieve arbeidsover-

eenkomst wordt telkens het voorvoegsel "kapitaal" geschrapt. 
 
 
Artikel 14 
 
 
 In diezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wordt in het nieuwe 
"Hoofdstuk III – Voorafgaande procedure en bijzondere onderhandelingsgroep" een onderaf-
deling X ingevoegd, getiteld: "Onderafdeling X – Informatie over de resultaten van de onder-
handelingen". 
 
 
Artikel 15 
 
 
 In diezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wordt in "Onderafde-
ling X – Informatie over de resultaten van de onderhandelingen" een artikel 21/1 ingevoegd, 
dat luidt als volgt: 
 
 
"Artikel 21/1 
 
 
 De leidinggevende organen of bestuursorganen van de deelne-
mende vennootschappen delen het resultaat van de onderhandelingen zo spoedig mogelijk 
mee aan de werknemersvertegenwoordiging van de deelnemende vennootschappen en van 
de betrokken dochterondernemingen of vestigingen en, bij ontstentenis van een vertegenwoor-
diging van de werknemers van de deelnemende vennootschappen en de betrokken dochter-
ondernemingen of vestigingen, aan de werknemers van deze deelnemende vennootschappen 
en de betrokken dochterondernemingen of vestgingen." 
 
 
Artikel 16 
 
 
 In diezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wordt in de nieuwe 
"Titel II – Grensoverschrijdende fusies" de titel "Hoofdstuk V – Inhoud van de overeenkomst" 
vervangen door de volgende titel: "Hoofdstuk IV – Inhoud van de overeenkomst". 
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Artikel 17 
 
 
 In artikel 22, lid 2 van diezelfde collectieve arbeidsovereenkomst 
wordt het voorvoegsel "kapitaal" geschrapt. 
 
 
Artikel 18 
 
 
 In diezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wordt in de nieuwe 
"Titel II – Grensoverschrijdende fusies" de titel "Hoofdstuk VI – Referentievoorschriften" ver-
vangen door de volgende titel: "Hoofdstuk V – Referentievoorschriften". 
 
 
Artikel 19 
 
 
§ 1.  In artikel 24, § 1, 1°, 2°, eerste streepje, en 3°, lid 1 en 2, en § 2, 1° en 2° van diezelfde 

collectieve arbeidsovereenkomst wordt telkens het voorvoegsel "kapitaal" geschrapt. 
 
 
§ 2.  In artikel 24, § 1, 3°, lid 1 van diezelfde collectieve arbeidsovereenkomst worden de 

woorden "indien ten minste één van de fuserende vennootschappen werkt met een 
stelsel van werknemersmedezeggenschap en" ingevoegd voor de woorden "indien het 
bevoegde orgaan van elk van de deelnemende kapitaalvennootschappen…". 

 
 
Artikel 20 
 
 
 In "Hoofdstuk V – Referentievoorschriften" van diezelfde collectieve 
arbeidsovereenkomst wordt een artikel 24/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: 
 
 
"Artikel 24/1 
 
 
 De leidinggevende organen of bestuursorganen van de deelne-
mende vennootschappen delen aan de werknemersvertegenwoordiging van de deelnemende 
vennootschappen en van de betrokken dochterondernemingen of vestigingen en, bij ontsten-
tenis van een vertegenwoordiging van de werknemers van de deelnemende vennootschappen 
en de betrokken dochterondernemingen of vestigingen, aan de werknemers van deze deelne-
mende vennootschappen en de betrokken dochterondernemingen of vestgingen mee of de 
referentievoorschriften inzake medezeggenschap worden toegepast overeenkomstig Hoofstuk 
V van Titel II van deze collectieve arbeidsovereenkomst, dan wel of er onderhandelingen wor-
den aangevat binnen een bijzondere onderhandelingsgroep overeenkomstig Hoofdstuk III van 
Titel II van deze collectieve arbeidsovereenkomst." 
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Artikel 21 
 
 
 In artikel 25, lid 1 en 2, en in de artikelen 26 en 27 van diezelfde 
collectieve arbeidsovereenkomst wordt telkens het voorvoegsel "kapitaal" geschrapt. 
 
 
 
Artikel 22 
 
 
 In artikel 30, lid 1 van diezelfde collectieve arbeidsovereenkomst 
wordt het voorvoegsel "kapitaal" geschrapt. 
 
 
 
Artikel 23 
 
 
 In artikel 31 van diezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wor-
dende woorden "of de vennoten" ingevoegd tussen de woorden "de aandeelhouders" en "ver-
tegenwoordigen". 
 
 
 
Artikel 24 
 
 
 In diezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wordt in de nieuwe 
"Titel II – Grensoverschrijdende fusies" de titel "Hoofdstuk VII – Diverse bepalingen" vervangen 
door de volgende titel: "Hoofdstuk VI – Diverse bepalingen". 
 
 
 
Artikel 25 
 
 
 In diezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wordt na Titel II een 
"Titel III – Grensoverschrijdende splitsingen" ingevoegd, die Hoofstukken I tot VI en artikelen 
34/1 tot 34/31 omvat, en als volgt luidt: 
 
 
"TITEL III – GRENSOVERSCHRIJDENDE SPLITSINGEN 
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HOOFDSTUK I – DEFINITIES 
 
 
Artikel 34/1 
 
 
§ 1.  In Titel I en deze Titel van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt ingevolge Richt-

lijn (EU) 2017/1132, zoals gewijzigd door Richtlijn (EU) 2019/2121, verstaan onder: 
 
 

1°  "splitsing": de rechtshandeling waarbij: 
 
 

a) een gesplitste vennootschap bij de ontbinding zonder vereffening al haar activa 
en passiva overdraagt aan twee of meer verkrijgende vennootschappen, tegen 
uitreiking aan de deelnemers in de gesplitste vennootschap van effecten of aan-
delen in de verkrijgende vennootschappen, en, waar van toepassing, met een 
betaling in geld van niet meer dan 10 % van de nominale waarde of, bij gebreke 
van een nominale waarde, een betaling in geld van niet meer dan 10 % van de 
fractiewaarde van die effecten of aandelen ("volledige splitsing"); 

 
 

of 
 
 

b) een gesplitste vennootschap een deel van haar activa en passiva overdraagt aan 
een of meer verkrijgende vennootschappen, tegen uitreiking aan de deelnemers 
in de gesplitste vennootschap van effecten of aandelen in de verkrijgende ven-
nootschappen of in de gesplitste vennootschap of in zowel de verkrijgende ven-
nootschappen als de gesplitste vennootschap, en, waar van toepassing, met een 
betaling in geld van niet meer dan 10 % van de nominale waarde of, bij gebreke 
van een nominale waarde, een betaling in geld van niet meer dan 10 % van de 
fractiewaarde van deze effecten of aandelen ("gedeeltelijke splitsing");  
 
 
of 

 
 

c) een gesplitste vennootschap een deel van haar activa en passiva overdraagt aan 
één of meer verkrijgende vennootschappen tegen uitreiking van effecten of aan-
delen in de verkrijgende vennootschappen aan de gesplitste vennootschap 
("splitsing door scheiding"); 
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2°  "gesplitste vennootschap": een vennootschap die in het kader van een grensover-
schrijdende splitsing al haar activa en passiva op twee of meer vennootschappen 
overdraagt bij een volledige splitsing, of een deel van haar activa en passiva aan een 
of meer vennootschappen overdraagt bij een gedeeltelijke splitsing of een splitsing 
door scheiding; 

 
 

3°  "verkrijgende vennootschap": een vennootschap die nieuw wordt opgericht in de loop 
van een grensoverschrijdende splitsing. 

 
 
§ 2.  In Titel I en deze Titel van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verder verstaan 

onder: 
 
 

1°  "dochteronderneming van een vennootschap": een onderneming waarover die ven-
nootschap een overheersende invloed uitoefent, bijvoorbeeld door eigendom, finan-
ciële 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 indi-
rect: 

 
 

a) meer dan de helft van de leden van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthou-
dend 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. 

 
 

 Wanneer verschillende ondernemingen van een concern voldoen 
aan een van de voorwaarden vermeld in het tweede lid, wordt de onderneming 
die voldoet aan de voorwaarde onder a), geacht een overheersende invloed uit 
te oefenen. Indien geen enkele onderneming voldoet aan de voorwaarde onder 
a), wordt de onderneming die voldoet aan de voorwaarde onder b), geacht een 
overheersende invloed uit te oefenen.  
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 Voor de toepassing van het tweede lid worden onder de rechten van 
de zeggenschap uitoefenende onderneming ten aanzien van stemrecht en be-
noeming ook de rechten verstaan van alle ondernemingen waarover zij zeggen-
schap uitoefent, en die van alle personen of organen die handelen onder eigen 
naam, doch voor rekening van de zeggenschap uitoefenende onderneming of 
van enige andere onderneming waarover zeggenschap wordt uitgeoefend. 

 
 

 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, opschor-
ting van betaling, gerechtelijk akkoord of een andere soortgelijke procedure. 

 
 

 In afwijking van lid 1 en lid 2 is een onderneming zoals bedoeld in 
artikel 3, paragraaf 5, punt a) of c) van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de 
Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van onderne-
mingen, geen "onderneming die zeggenschap uitoefent" over een andere onder-
neming waarin zij deelnemingen heeft; 

 
 

2°  "betrokken dochteronderneming of vestiging": een dochteronderneming of vestiging 
van een gesplitste vennootschap die bij de oprichting van de verkrijgende vennoot-
schap van de grensoverschrijdende splitsing een dochteronderneming of vestiging 
ervan wordt en die in een lidstaat is gevestigd. 

 
 

  Als betrokken dochterondernemingen of vestigingen moeten wor-
den beschouwd, voor zover de overheersende invloed bepaald in § 2, 3° van dit artikel 
kan worden geacht vast te staan: 

 
 

* de directe dochterondernemingen van de gesplitste vennootschappen die al dan 
niet onder hetzelfde nationale recht vallen; 

 
 

*  de directe vestigingen van de gesplitste vennootschappen, al dan niet in dezelfde 
lidstaat gevestigd; 

 
 

*  de indirecte dochterondernemingen van de gesplitste vennootschappen, d.w.z. de 
dochterondernemingen van directe dochterondernemingen van gesplitste ven-
nootschappen en de dochterondernemingen van indirecte dochterondernemingen; 

 
 

*  de indirecte vestigingen van de gesplitste vennootschappen, d.w.z. de vestigingen 
van de indirecte dochterondernemingen van die vennootschappen; 
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3°  "bijzondere onderhandelingsgroep": de overeenkomstig artikel 34/4 van deze collec-
tieve arbeidsovereenkomst ingestelde groep die tot doel heeft met het bevoegde or-
gaan van de gesplitste vennootschap te onderhandelen over de vaststelling van re-
gelingen met betrekking tot het medezeggenschap van de werknemers in de verkrij-
gende vennootschappen van de grensoverschrijdende splitsing; 

 
 

4°  "medezeggenschap": de invloed van het orgaan dat de werknemers vertegenwoordigt 
en/of van de werknemersvertegenwoordigers op de gang van zaken bij een vennoot-
schap via : 

 
 

*  het recht om een aantal leden van het toezichthoudend of het bestuursorgaan van 
de vennootschap te kiezen of te benoemen; 

 

 of 
 
 

*  het recht om met betrekking tot de benoeming van een aantal of alle leden van het 
toezichthoudend of het bestuursorgaan van de vennootschap aanbevelingen te 
doen en/of bezwaar te maken; 

 
 

5°  "werknemers": de personen die arbeid verrichten krachtens een arbeidsovereen-
komst of een leerovereenkomst; 

 
 

6°  "lidstaten": de lidstaten van de Europese Unie en de andere lidstaten van de Euro-
pese Economische Ruimte, bedoeld in de richtlijn. 

 
 
Commentaar 
 
 
a. Voor de toepassing van dit artikel dient in herinnering te worden gebracht dat artikel 54, 

tweede lid van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (geconsolideerde 
versie) als volgt luidt: "Onder vennootschappen worden verstaan maatschappen naar bur-
gerlijk recht of handelsrecht, de coöperatieve verenigingen of vennootschappen daaronder 
begrepen, en de overige rechtspersonen naar publiek- of privaatrecht, met uitzondering van 
vennootschappen welke geen winst beogen." 

 
 
  Artikel 1.5, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en vereni-

gingen bepaalt de vennootschappen met rechtspersoonlijkheid in Belgisch recht. 
 
 
b. Voor de toepassing van deze Titel van deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn de be-

grippen "betrokken vestiging" en "vestiging", zoals bedoeld in § 2, 2° van dit artikel, slechts 
generieke begrippen van Europees recht.  
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HOOFDSTUK II – VASTSTELLING VAN HET AANTAL WERKNEMERS 
 
 
Artikel 34/2 
 
 
 In deze Titel van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt bij de 
vaststelling van het aantal werknemers uitgegaan van het gemiddelde aantal werknemers te-
werkgesteld in de in België gelegen gesplitste vennootschap, met inbegrip van de deeltijdse 
werknemers, gedurende de twee jaar voorafgaand aan de dag waarop de in artikel 34/3 be-
doelde procedure ten uitvoer wordt gelegd. 
 
 
 Het gemiddelde aantal in België tewerkgestelde werknemers wordt 
berekend overeenkomstig de bepalingen inzake de nadere regels voor de berekening van dit 
gemiddelde aantal, met uitzondering van de wegingsregels, zoals vastgesteld in de regelge-
ving betreffende de sociale verkiezingen, aangenomen ter uitvoering van artikel 14, § 1, eerste 
lid van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven. 
 
 
Commentaar 
 
 
 Een lidstaat die kiest voor de in artikel 2, 3° van deze collectieve 
arbeidsovereenkomst bedoelde uitbreiding van de medezeggenschapsrechten tot werkne-
mers van de verkrijgende vennootschappen in een andere lidstaat dan die waar die vennoot-
schappen hun statutaire zetels hebben, is er geenszins toe gehouden die werknemers mee te 
tellen bij de berekening van het aantal werknemers waarboven volgens het nationale recht 
medezeggenschapsrechten gelden. 
 
 
HOOFDSTUK III – VOORAFGAANDE PROCEDURE EN BIJZONDERE ONDERHANDE-

LINGSGROEP 
 
 
Afdeling I – Tenuitvoerlegging van de procedure en verstrekking van voorafgaande informatie 
 
 
Artikel 34/3 
 
 
§ 1.  Wanneer de leidinggevende of de bestuursorganen van de gesplitste vennootschap 

het voorstel voor een grensoverschrijdende splitsing opstellen, doen zij zo spoedig mo-
gelijk na de openbaarmaking van het voorstel voor een grensoverschrijdende splitsing 
het nodige – waaronder het verstrekken van informatie – om met de vertegenwoordi-
gers van de werknemers van de vennootschap en de betrokken dochterondernemin-
gen of vestigingen, in onderhandeling te treden over regelingen met betrekking tot het 
medezeggenschap van de werknemers in de verkrijgende vennootschappen.   



- 20 - 
 
 
 
 

cao nr. 94/1 

§ 2.  Voor de toepassing van deze bepaling wordt onder informatie verstaan, informatie over 
de procedure volgens welke regelingen met betrekking tot het medezeggenschap van 
werknemers worden vastgesteld in het voorstel voor een grensoverschrijdende split-
sing, zoals bedoeld in artikel 160 quinquies, k) van Richtlijn (EU) 2017/1132 van het 
Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 aangaande bepaalde aspecten van 
het vennootschapsrecht, zoals gewijzigd door Richtlijn (EU) 2019/2121 van het Euro-
pees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 
2017/1132 met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen, 
alsook informatie over de identiteit van de gesplitste vennootschap, al haar dochteron-
dernemingen en vestigingen, en het aantal werknemers van de gesplitste vennoot-
schap en haar dochterondernemingen of vestigingen. 

 
 
  Deze informatie wordt uitgesplitst naar gesplitste vennootschap, 

dochterondernemingen of vestigingen van die gesplitste vennootschap. De informatie 
heeft voorts betrekking op het aantal werknemers van de gesplitste vennootschap die 
een medezeggenschapssysteem hebben ingesteld. 

 
 
§ 3.  Deze informatie wordt bezorgd aan de werknemersvertegenwoordigers van de ge-

splitste vennootschap en alle betrokken dochterondernemingen of vestigingen. Bij ont-
stentenis van werknemersvertegenwoordigers van de gesplitste vennootschap of de 
betrokken dochterondernemingen of vestigingen, wordt deze informatie bezorgd aan 
de werknemers van die gesplitste vennootschap of betrokken dochterondernemingen 
of vestigingen. 

 
 
 
Afdeling II – Bijzondere onderhandelingsgroep 
 
 
 
Onderafdeling I – Instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep 
 
 
 
Artikel 34/4 
 
 
 Zodra de procedure overeenkomstig artikel 34/3 ten uitvoer is ge-
legd, wordt er een bijzondere onderhandelingsgroep, die representatief is voor de werknemers 
van de gesplitste vennootschap en de betrokken dochterondernemingen of vestigingen, sa-
mengesteld. 
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Onderafdeling II – Geest van samenwerking 
 
 
Artikel 34/5 
 
 
 De bevoegde organen van de gesplitste vennootschap en de bij-
zondere onderhandelingsgroep onderhandelen in een geest van samenwerking om tot een 
akkoord te komen over regelingen betreffende het medezeggenschap van de werknemers in 
de verkrijgende vennootschappen. 
 
 
 
Onderafdeling III – Samenstelling van de bijzondere onderhandelingsgroep 
 
 
 
Artikel 34/6 
 
 
 De leden van de bijzondere onderhandelingsgroep worden gekozen 
of aangewezen volgens de in het geldende nationale recht vastgestelde regels, in verhouding 
tot het aantal werknemers dat in de onderscheiden lidstaten in dienst is van de gesplitste ven-
nootschap en de betrokken dochterondernemingen of vestigingen. Per lidstaat wordt een man-
daat toegewezen voor elke 10 %, of een deel daarvan, van de werknemers die in de betrokken 
lidstaat in dienst zijn van de gesplitste vennootschappen en de betrokken dochterondernemin-
gen of vestigingen. 
 
 
Commentaar 
 
 
 Voor de toepassing van § 1 van dit artikel wordt elke lidstaat waarin 
werknemers in dienst zijn van een gesplitste vennootschap en/of een betrokken dochteronder-
neming of vestiging, vertegenwoordigd in de bijzondere onderhandelingsgroep. 

 
 
 Bijvoorbeeld, indien in een lidstaat minder dan 10 % van de werk-
nemers in dienst is, berekend over het totale aantal werknemers, zal aan die lidstaat een man-
daat worden toegekend. Indien dit aantal 10 % bereikt, zal aan die lidstaat eveneens een man-
daat worden toegekend. Er worden twee mandaten toegekend indien het aantal 10 % tot  
20 % bedraagt. Een aantal van meer dan 20 % geeft recht op drie mandaten. 
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Onderafdeling IV – Aanwijzing van de in België tewerkgestelde leden-werknemers en samen-
stelling van een reservelijst 

 
 
Artikel 34/7 
 
 
§ 1. De bepalingen van dit artikel hebben betrekking op de aanwijzing van de leden-werk-

nemers van de in België of in een andere lidstaat ingestelde bijzondere onderhande-
lingsgroep. 

 
 
§ 2.  De in België tewerkgestelde leden-werknemers van de bijzondere onderhandelings-

groep worden in principe aangewezen door en onder de in België tewerkgestelde 
werknemersvertegenwoordigers die zitting hebben in de ondernemingsraad van de 
gesplitste vennootschap en haar betrokken dochterondernemingen of vestigingen. 
Wanneer er geen akkoord is onder die vertegenwoordigers, worden de leden-werkne-
mers van de bijzondere onderhandelingsgroep aangewezen door de meerderheid van 
die vertegenwoordigers. 

 
 

  Bij ontstentenis van ondernemingsraad worden de leden-werkne-
mers van de bijzondere onderhandelingsgroep aangewezen door en onder de werk-
nemersvertegenwoordigers die zitting hebben in de comités voor preventie en be-
scherming op het werk. 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, kan elk paritair comité de vakbondsafvaardigingen van de 
gesplitste vennootschappen of de betrokken dochterondernemingen of vestigingen die 
onder zijn sectorale bevoegdheid vallen, machtigen de leden-werknemers van de bij-
zondere onderhandelingsgroep aan te wijzen. 

 
 

  Bij ontstentenis van ondernemingsraad of comité voor preventie en 
bescherming op het werk in de in België gelegen gesplitste vennootschappen en be-
trokken dochterondernemingen of vestigingen, en bij ontstentenis van machtiging van 
het paritair comité, hebben de werknemers van de gesplitste vennootschap en de be-
trokken dochteronderneming of vestiging het recht de leden-werknemers van de bij-
zondere onderhandelingsgroep te verkiezen of aan te wijzen. 

 
 
§ 3.  Onder de leden-werknemers kan zich een vertegenwoordiger van de representatieve 

werknemersorganisaties bevinden, die al dan niet een werknemer is van een gesplitste 
vennootschap of een betrokken dochteronderneming of vestiging. 
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Artikel 34/8 
 
 
 Er wordt een reservelijst samengesteld om te zorgen voor conti-
nuïteit binnen de bijzondere onderhandelingsgroep in geval van overlijden, arbeidsongeschikt-
heid van langere duur, moederschap, vertrek uit de gesplitste vennootschap of de betrokken 
dochteronderneming of vestiging, ontslag van het lid of verlies van het nationaal mandaat op 
basis waarvan de aanwijzing of de verkiezing als lid van de bijzondere onderhandelingsgroep 
heeft plaatsgehad.  
 
 
 De personen op die reservelijst worden aangewezen volgens de-
zelfde procedure als de leden van de bijzondere onderhandelingsgroep. 
 
 
 Die lijst omvat een vervanger per lidstaat. 
 
 
Onderafdeling V – Aanpassing van de samenstelling van de bijzondere onderhandelingsgroep 
 
 
Artikel 34/9 
 
 
 Wanneer de leidinggevende of de bestuursorganen van de ge-
splitste vennootschap het voorstel voor een grensoverschrijdende splitsing wijzigen teneinde 
er nieuwe betrokken dochterondernemingen of vestigingen aan toe te voegen of sommige in 
het aanvankelijke voorstel voor een grensoverschrijdende splitsing bedoelde betrokken doch-
terondernemingen of vestigingen ervan uit te sluiten, dient op grond van artikel 34/3 van deze 
collectieve arbeidsovereenkomst nieuwe informatie te worden verstrekt en dient overeenkom-
stig de artikelen 34/6 en volgende van deze collectieve arbeidsovereenkomst een nieuwe bij-
zondere onderhandelingsgroep te worden opgericht. 
 
 
Onderafdeling VI – Informatie betreffende de namen van de leden van de bijzondere onder-

handelingsgroep en vergaderingen 
 
 
Artikel 34/10 
 
 
 Aan de in België gelegen bevoegde organen van de gesplitste ven-
nootschappen worden de namen van de leden van de bijzondere onderhandelingsgroep als-
ook de namen die op de reservelijst voorkomen, doorgegeven. Die bevoegde organen geven 
die informatie door aan de leiding van de betrokken dochterondernemingen of vestigingen. 
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 Zodra de in België gelegen bevoegde organen van de gesplitste 
vennootschappen de voornoemde informatie overeenkomstig het eerste lid van deze bepaling 
hebben ontvangen, beleggen zij een eerste vergadering met de bijzondere onderhandelings-
groep. 
 
 
 

Artikel 34/11 
 
 

 De bijzondere onderhandelingsgroep heeft het recht om, met in-
stemming van de in België gelegen bevoegde organen van de gesplitste vennootschap, voor-
bereidende vergaderingen te beleggen voorafgaand aan de vergaderingen met die bevoegde 
organen. 
 
 
 

Onderafdeling VII – Bevoegdheid van de bijzondere onderhandelingsgroep 
 
 
 

Artikel 34/12 
 
 

§ 1.  De bijzondere onderhandelingsgroep heeft tot taak samen met de bevoegde organen 
van de gesplitste vennootschap, in een schriftelijke overeenkomst regelingen met be-
trekking tot het medezeggenschap van de werknemers in de verkrijgende vennoot-
schappen vast te stellen. 

 
 

§ 2. Daartoe stellen alle bevoegde organen van de gesplitste vennootschap de bijzondere 
onderhandelingsgroep in kennis van het voorstel voor en het verloop van de grens-
overschrijdende splitsing, totdat de verkrijgende vennootschappen worden ingeschre-
ven. 

 
 

§ 3.  De bijzondere onderhandelingsgroep heeft bovendien tot taak de opdrachten uit te voe-
ren die haar in het kader van de referentievoorschriften voor medezeggenschap in de 
artikelen 34/21 tot 34/29 van deze overeenkomst worden gegeven. 

 
 

  Voor de toepassing van de referentievoorschriften voor medezeg-
genschap, bedoeld in de artikelen 34/24 tot 34/29, alsook voor de toepassing van de 
artikelen 34/30 en 34/31 van deze overeenkomst, krijgt de bijzondere onderhande-
lingsgroep de naam van vertegenwoordigingsorgaan. 
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Commentaar 
 
 

 Het werknemersmedezeggenschap bedoeld in § 1 van deze bepa-
ling, bestrijkt de procedures met betrekking tot medezeggenschap van de werknemers in de 
onderneming of in het concern waarvan de verkrijgende vennootschappen de overheersende 
vennootschap zijn. 
 
 
 Paragraaf 2 van deze bepaling heeft tot doel de bijzondere onder-
handelingsgroep bijvoorbeeld in staat te stellen een eventuele behoefte aan hersamenstelling 
te constateren als gevolg van veranderingen in de vorm die aanvankelijk voor de grensover-
schrijdende splitsing in het vooruitzicht werd gesteld. 
 
 
 
Onderafdeling VIII – Werking 
 
 
 
Artikel 34/13 
 
 
 In het kader van de onderhandelingen kan de bijzondere onderhan-
delingsgroep op haar verzoek worden bijgestaan door deskundigen van haar keuze, met name 
door vertegenwoordigers van vakbondsorganisaties op communautair niveau. Die deskundi-
gen kunnen op verzoek van de bijzondere onderhandelingsgroep op onderhandelingsverga-
deringen aanwezig zijn als adviseur, eventueel om de samenhang op communautair niveau te 
bevorderen. 
 
 
 De bijzondere onderhandelingsgroep kan besluiten de vertegen-
woordigers van passende externe organisaties, waaronder vakbondsorganisaties, in kennis te 
stellen van het openen van onderhandelingen. 
 
 
 De bijzondere onderhandelingsgroep stelt samen met de bevoegde 
organen van de gesplitste vennootschap de praktische regels vast voor de aanwezigheid van 
de deskundigen op de vergaderingen. 
 
 
 De kostenvergoeding van de gesplitste vennootschap is beperkt tot 
slechts één deskundige, tenzij de partijen anders overeenkomen. 
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Artikel 34/14 
 
 
 De bijzondere onderhandelingsgroep kan besluiten de onderhande-
lingen met de bevoegde organen van de gesplitste vennootschap te beëindigen of ze niet te 
openen en zich te verlaten op de voorschriften voor medezeggenschap van werknemers die 
gelden in de lidstaten waar elke verkrijgende vennootschap haar statutaire zetel heeft. 
 
 
 Voor een dergelijk besluit zijn de stemmen nodig van twee derde 
van de leden die ten minste twee derde van de werknemers vertegenwoordigen. 
 
 
 Wanneer een dergelijk besluit is genomen, zijn de referentievoor-
schriften niet van toepassing. 
 
 
 Tenzij anders wordt overeengekomen door de bijzondere onder-
handelingsgroep en de bevoegde organen van de gesplitste vennootschap, wordt de bijzon-
dere onderhandelingsgroep ontbonden. 
 
 
 
Artikel 34/15 
 
 
 De uitgaven in verband met het functioneren van de bijzondere on-
derhandelingsgroep en met de onderhandelingen, worden gedragen door de gesplitste ven-
nootschap teneinde de bijzondere onderhandelingsgroep in staat te stellen haar taak naar be-
horen uit te voeren. 
 
 
 
Artikel 34/16 
 
 
 De bijzondere onderhandelingsgroep besluit met de volstrekte 
meerderheid van haar leden. Deze meerderheid moet de volstrekte meerderheid van de in de 
bijzondere onderhandelingsgroep vertegenwoordigde werknemers vertegenwoordigen. 
 
 
 Elk lid beschikt over één stem. 
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Onderafdeling IX – Duur van de onderhandelingen 
 
 
Artikel 34/17 
 
 
§ 1.  De onderhandelingen vangen aan zodra de bijzondere onderhandelingsgroep geldig is 

ingesteld en kunnen worden voortgezet gedurende een periode van zes maanden na 
de eerste vergadering tussen de geldig ingestelde bijzondere onderhandelingsgroep 
en de bevoegde organen van de gesplitste vennootschap. 

 
 
§ 2.  De bijzondere onderhandelingsgroep en de bevoegde organen van de gesplitste ven-

nootschap kunnen in gezamenlijk overleg besluiten de in § 1 bedoelde onderhande-
lingsperiode te verlengen tot ten hoogste één jaar, te rekenen vanaf de eerste verga-
dering tussen de bijzondere onderhandelingsgroep en de bevoegde organen van de 
gesplitste vennootschap. 

 
 
Onderafdeling X – Informatie over de resultaten van de onderhandelingen  
 
 
Artikel 34/18 
 
 
 De leidinggevende organen of bestuursorganen van de gesplitste 
vennootschap delen het resultaat van de onderhandelingen zo spoedig mogelijk mee aan de 
werknemersvertegenwoordiging van de gesplitste vennootschap en van de betrokken doch-
terondernemingen of vestigingen en, bij ontstentenis van een vertegenwoordiging van de 
werknemers van de gesplitste vennootschap en van de betrokken dochterondernemingen of 
vestigingen, aan de werknemers van deze gesplitste vennootschap en de betrokken dochter-
ondernemingen of vestgingen. 
 
 
HOOFDSTUK IV – INHOUD VAN DE OVEREENKOMST 
 
 
Artikel 34/19 
 
 
 De overeenkomst heeft betrekking op de medezeggenschapsrege-
lingen voor de verkrijgende vennootschap die haar zetel heeft in België. 
 
 
 De overeenkomst moet schriftelijk worden vastgesteld. Zij moet 
worden ondertekend door de vertegenwoordigers van de bevoegde organen van de gesplitste 
vennootschap alsook door de leden van de bijzondere onderhandelingsgroep die de overeen-
komst goedkeuren. Zij moet gedateerd zijn. 
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Artikel 34/20 
 
 
 
 De overeenkomst over de instelling van de medezeggenschapsre-
gelingen voor de verkrijgende vennootschap die haar zetel heeft in België, bepaalt op zijn 
minst het volgende: 
 
 
 
1°  de werkingssfeer van de overeenkomst; 
 
 
 
2°  de inhoud van de medezeggenschapsregelingen, onder meer, in voorkomend geval, het 

aantal van de leden in het toezichthoudend of het bestuursorgaan van de verkrijgende 
vennootschap die de werknemers gerechtigd zijn te kiezen of te benoemen, of met be-
trekking tot wier benoeming de werknemers aanbevelingen kunnen doen of bezwaar kun-
nen maken, de procedures voor het kiezen of benoemen van die leden of het met betrek-
king tot hun benoeming aanbevelingen doen of bezwaar maken door de werknemers en 
de rechten van die leden. De overeenkomst voorziet voor alle elementen van het werkne-
mersmedezeggenschap in een niveau dat ten minste gelijkwaardig is aan dat van de ge-
splitste vennootschap; 

 
 
 
3°  de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst, de looptijd, de gevallen waarin op-

nieuw over de overeenkomst moet worden onderhandeld en de procedure voor her-
nieuwde onderhandelingen. 

 
 
 
 De overeenkomst bepaalt dat zij voldoet aan de voorwaarden in-
zake meerderheid, bepaald in artikel 34/16 van deze overeenkomst. Zij constateert het ge-
deelte van de werknemers dat vertegenwoordigd is door elk lid van de bijzondere onderhan-
delingsgroep. 
 
 
 
Commentaar 
 
 
 
 Wat punt 3° van dit artikel betreft, kunnen de partijen onder andere 
regels overeenkomen die in acht moeten worden genomen met betrekking tot veranderingen 
in de structuur van de verkrijgende vennootschap, grote personeelswijzigingen of verhuizing 
van de zetel van de verkrijgende vennootschap. 
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HOOFDSTUK V – REFERENTIEVOORSCHRIFTEN 
 
 
 
Afdeling I – Toepassingsvoorwaarden inzake de referentievoorschriften 
 
 
 
Artikel 34/21 
 
 
 
 De referentievoorschriften voor medezeggenschap van de werkne-
mers in de verkrijgende vennootschap zijn van toepassing vanaf de datum van inschrijving van 
die vennootschap in België: 
 
 
 
1°  indien de bevoegde organen van de gesplitste vennootschap en de bijzondere onderhan-

delingsgroep dit overeenkomen; 
 
 

of 
 
 
2°  indien er binnen de in artikel 34/17 bedoelde termijn geen overeenkomst is gesloten en 

het bevoegde orgaan van de gesplitste vennootschap besluit ermee in te stemmen dat de 
referentievoorschriften, bedoeld in de artikelen 34/21 tot 34/28, worden toegepast en daar-
door de inschrijving van de verkrijgende vennootschappen voort te zetten. 

 
 
 
Artikel 34/22 
 
 
 

  De regels voor werknemersmedezeggenschap die van toepassing 
waren vóór de grensoverschrijdende splitsing blijven van toepassing tot de datum van inwer-
kingtreding van de overeenkomst, zoals bedoeld in de artikelen 34/19 en volgende van deze 
collectieve arbeidsovereenkomst, of, bij gebrek aan een dergelijke overeenkomst, tot de toe-
passing van de referentievoorschriften inzake medezeggenschap die zijn vastgelegd in de ar-
tikelen 34/23 en volgende van deze collectieve arbeidsovereenkomst. 
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Afdeling II – Referentievoorschriften voor medezeggenschap 
 
 

Artikel 34/23 
 
 

   De werknemers van de verkrijgende vennootschappen en van hun 
dochterondernemingen en vestigingen en/of hun vertegenwoordigingsorgaan hebben het 
recht om leden van het toezichthoudend of het bestuursorgaan van de verkrijgende vennoot-
schappen te kiezen of te benoemen, of om met betrekking tot die benoeming aanbevelingen 
te doen of bezwaar te maken, voor een aantal dat gelijk is aan het hoogste van de aantallen 
dat vóór de inschrijving van de verkrijgende vennootschappen in de gesplitste vennootschap 
van toepassing was. 
 
 

Artikel 34/24 
 
 

 Indien er vóór de inschrijving van de verkrijgende vennootschappen, 
voor de gesplitste vennootschap geen medezeggenschapsregels golden, hoeven die vennoot-
schappen geen voorschriften voor medezeggenschap van de werknemers in te voeren.  
 
 
Artikel 34/25 
 
 
§ 1.  Het vertegenwoordigingsorgaan besluit over de verdeling van de zetels in het toezicht-

houdend of het bestuursorgaan onder de leden die de werknemers van de onderschei-
den lidstaten vertegenwoordigen, of over de wijze waarop de werknemers van de ver-
krijgende vennootschappen met betrekking tot de benoeming van de leden van het 
toezichthoudend of het bestuursorgaan aanbevelingen kunnen doen of bezwaar kun-
nen maken. 

 
 
§ 2.  De zetels worden verdeeld naar verhouding van het aantal werknemers dat in elke 

lidstaat in dienst is van verkrijgende vennootschappen, hun dochterondernemingen en 
vestigingen. 

 

§ 3.  Indien de verdeling van de zetels meebrengt dat de werknemers van een of meer lid-
staten niet vertegenwoordigd worden, wijst het vertegenwoordigingsorgaan deze lid-
staten toch een zetel toe, eerst aan de staat waar elke verkrijgende vennootschap haar 
zetel heeft en vervolgens, indien die staat al vertegenwoordigd is, aan de lidstaat onder 
de andere nog niet vertegenwoordigde lidstaten, waarin het grootst aantal werknemers 
in dienst is. 
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§ 4.  Bij toepassing van § 3 wordt de zetel opnieuw toegewezen op één van de volgende 
drie manieren: 

 
 

1°  De zetel die opnieuw wordt toegewezen, is een van de zetels die aanvankelijk 
waren toegewezen aan de lidstaat met de meeste zetels; 

 
 

of 
 
 

2°  Alle zetels, op één na, dienen naar verhouding verdeeld te worden. De aldus ge-
reserveerde zetel wordt opnieuw toegewezen; 

 
 

of 
 
 

3°  Het reglement van orde van het vertegenwoordigingsorgaan legt de te volgen re-
gels vast om te bepalen welke zetel opnieuw moet worden toegewezen. 

 
 
Artikel 34/26 
 
 
  De in België tewerkgestelde leden-werknemers van het toezicht-
houdend of het bestuursorgaan worden aangewezen of verkozen overeenkomstig artikel 34/7 
van deze collectieve arbeidsovereenkomst. 
 
 
Artikel 34/27 
 
 
  Er wordt een reservelijst samengesteld om te zorgen voor conti-
nuïteit binnen het toezichthoudend of het bestuursorgaan in geval van overlijden, arbeidson-
geschiktheid van langere duur, moederschap, vertrek uit de gesplitste vennootschap of de 
betrokken dochteronderneming of vestiging, ontslag van het lid of verlies van het nationaal 
mandaat op basis waarvan de aanwijzing of de verkiezing als lid van het toezichthoudend of 
het bestuursorgaan heeft plaatsgehad. 
 
 
  De leden op die reservelijst worden aangewezen volgens dezelfde 
procedure als de leden van het toezichthoudend of het bestuursorgaan. 
 
 
  Die lijst omvat een vervanger per mandaat. 
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Artikel 34/28 
 
 
  Elk lid van het toezichthoudend of het bestuursorgaan van de ver-
krijgende vennootschap dat door het vertegenwoordigingsorgaan is gekozen, benoemd of 
aanbevolen dan wel door de werknemersvertegenwoordigers of de werknemers is gekozen of 
benoemd, is van rechtswege lid met dezelfde rechten en plichten als de leden die de aandeel-
houders of de vennoten vertegenwoordigen, inclusief het stemrecht. 
 
 
 
HOOFDSTUK VI – DIVERSE BEPALINGEN 
 
 
Afdeling I – Werking van het vertegenwoordigingsorgaan en van de regelingen met betrekking 

tot het werknemersmedezeggenschap 
 
 
Artikel 34/29 
 
 
  Het in België gelegen bevoegde orgaan van de verkrijgende ven-
nootschap en het vertegenwoordigingsorgaan werken in een geest van samenwerking en met 
inachtneming van hun wederzijdse rechten en verplichtingen. 
 
 
  Hetzelfde geldt voor de samenwerking tussen het in België gelegen 
bevoegde orgaan van de verkrijgende vennootschap en de leden van het vertegenwoordi-
gingsorgaan in het kader van de regelingen met betrekking tot het werknemersmedezeggen-
schap. 
 
 
Afdeling II – Middelen die moeten worden verschaft aan de in België tewerkgestelde leden van 

het vertegenwoordigingsorgaan en werknemersvertegenwoordigers van de 
dochterondernemingen en vestigingen van de verkrijgende vennootschap 

 
 
Artikel 34/30 
 
 
  De leden van het vertegenwoordigingsorgaan en de werknemers-
vertegenwoordigers van alle in België gelegen technische bedrijfseenheden die onder het toe-
passingsgebied van het vertegenwoordigingsorgaan vallen, moeten over de nodige tijd en 
middelen kunnen beschikken zodat de leden van het vertegenwoordigingsorgaan de werkne-
mersvertegenwoordigers van alle technische bedrijfseenheden in kennis kunnen stellen van 
de inhoud van de regelingen met betrekking tot het werknemersmedezeggenschap. 
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Afdeling III – Statuut 
 
 
Artikel 34/31 
 
 
  De in België tewerkgestelde leden van de bijzondere onderhande-
lingsgroep, leden van het vertegenwoordigingsorgaan en werknemersvertegenwoordigers die 
zitting hebben in het toezichthoudend of het bestuursorgaan van een verkrijgende vennoot-
schap, genieten bij het verrichten van hun taak dezelfde rechten en bescherming als de leden 
die de werknemers in de ondernemingsraad vertegenwoordigen, in het bijzonder wat betreft 
de deelneming aan de vergaderingen en eventuele voorbereidende vergaderingen en de be-
taling van hun loon voor de duur dat zij afwezig moeten zijn om hun taak te verrichten." 
 
 
Artikel 26 
 
 
  In diezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wordt na Titel III een 
"Titel IV – Grensoverschrijdende omzettingen" ingevoegd, die Hoofstukken I tot VI en artikelen 
34/32 tot 34/62 omvat, en als volgt luidt: 
 
 
"TITEL IV – GRENSOVERSCHRIJDENDE OMZETTINGEN 
 
 
HOOFDSTUK I – DEFINITIES 
 
 
Artikel 34/32 
 
 
§ 1. In Titel I en deze Titel van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt ingevolge Richt-

lijn (EU) 2017/1132, zoals gewijzigd door Richtlijn 2019/2121, verstaan onder: 
 
 

1°  "grensoverschrijdende omzetting": de verrichting waarbij een vennootschap, zonder 
te worden ontbonden of zonder in vereffening te gaan, de rechtsvorm waaronder zij 
in een lidstaat van vertrek is geregistreerd, omzet in één van de rechtsvormen van 
de lidstaat van bestemming en met behoud van haar rechtspersoonlijkheid ten min-
ste haar statutaire zetel overbrengt naar de lidstaat van bestemming; 

 
 

2°  "lidstaat van vertrek": een lidstaat waarin een vennootschap is geregistreerd voordat 
een grensoverschrijdende omzetting plaatsvindt; 
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3°  "lidstaat van bestemming": een lidstaat waarin een omgezette vennootschap wordt 
geregistreerd ten gevolge van een grensoverschrijdende omzetting; 

 
 

4°  "omgezette vennootschap": een vennootschap die in een lidstaat van bestemming 
wordt opgericht ten gevolge van een grensoverschrijdende omzetting. 

 
 
§ 2.  In Titel I en deze Titel van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verder verstaan 

onder: 
 
 

1°  "oorspronkelijke vennootschap": de in de lidstaat van vertrek geregistreerde ven-
nootschap, voorafgaand aan een grensoverschrijdende omzetting; 

 
 

2°  "dochteronderneming van een vennootschap": een onderneming waarover die ven-
nootschap een overheersende invloed uitoefent, bijvoorbeeld door eigendom, finan-
ciële 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 indi-
rect: 

 
 

a) meer dan de helft van de leden van het bestuurs-, leidinggevend of toezicht-
houdend 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. 

 
 

 Wanneer verschillende ondernemingen van een concern voldoen 
aan een van de voorwaarden vermeld in het tweede lid, wordt de onderneming die 
voldoet aan de voorwaarde onder a), geacht een overheersende invloed uit te oefe-
nen. Indien geen enkele onderneming voldoet aan de voorwaarde onder a), wordt 
de onderneming die voldoet aan de voorwaarde onder b), geacht een overheer-
sende invloed uit te oefenen. 
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 Voor de toepassing van het tweede lid worden onder de rechten van 
de zeggenschap uitoefenende onderneming ten aanzien van stemrecht en benoe-
ming 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 zeggenschap uitoefenende onderneming of van enige andere 
onderneming waarover zeggenschap wordt uitgeoefend. 

 
 

 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 lid 1 en lid 2 is een onderneming zoals bedoeld in 
artikel 3, lid 5, punt a) of c) van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad van 20 
januari 2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen, geen 
"onderneming die zeggenschap uitoefent" over een andere onderneming waarin zij 
deelnemingen heeft; 
 
 

3°  "betrokken dochteronderneming of vestiging": een dochteronderneming of vestiging 
van een oorspronkelijke vennootschap die bij de oprichting van de omgezette ven-
nootschap een dochteronderneming of vestiging ervan wordt en die in een lidstaat 
is gevestigd. 

 
 

   Als betrokken dochterondernemingen of vestigingen moeten wor-
den beschouwd, voor zover de overheersende invloed bepaald in § 2, 3° van dit 
artikel kan worden geacht vast te staan: 

 
 

* de directe dochterondernemingen van de oorspronkelijke vennootschappen die 
al dan niet onder hetzelfde nationale recht vallen; 

 
 

*  de directe vestigingen van de oorspronkelijke vennootschappen, al dan niet in 
dezelfde lidstaat gevestigd; 

 
 

*  de indirecte dochterondernemingen van de oorspronkelijke vennootschappen, 
d.w.z. de dochterondernemingen van directe dochterondernemingen van oor-
spronkelijke vennootschappen en de dochterondernemingen van indirecte doch-
terondernemingen; 

 
 
*  de indirecte vestigingen van de oorspronkelijke vennootschappen, d.w.z. de ves-

tigingen van de indirecte dochterondernemingen van die vennootschappen; 
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4°  "bijzondere onderhandelingsgroep": de overeenkomstig artikel 34/35 van deze col-
lectieve arbeidsovereenkomst ingestelde groep die tot doel heeft met het bevoegde 
orgaan van de oorspronkelijke vennootschap te onderhandelen over de vaststelling 
van regelingen met betrekking tot het medezeggenschap van de werknemers in de 
grensoverschrijdend omgezette vennootschappen; 

 
 

5°  "medezeggenschap": de invloed van het orgaan dat de werknemers vertegenwoor-
digt en/of van de werknemersvertegenwoordigers op de gang van zaken bij een 
vennootschap via: 

 
 

*  het recht om een aantal leden van het toezichthoudend of het bestuursorgaan 
van de vennootschap te kiezen of te benoemen; 

 

 of 
 

*  het recht om met betrekking tot de benoeming van een aantal of alle leden van 
het toezichthoudend of het bestuursorgaan van de vennootschap aanbevelingen 
te doen of bezwaar te maken; 

 
 
6°  "werknemers": de personen die arbeid verrichten krachtens een arbeidsovereen-

komst of een leerovereenkomst; 
 
 

7°  "lidstaten": de lidstaten van de Europese Unie en de andere lidstaten van de Euro-
pese Economische Ruimte, bedoeld in de richtlijn. 

 
 
Commentaar 
 
 
a. Voor de toepassing van dit artikel dient in herinnering te worden gebracht dat artikel 54, 

tweede lid van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (geconsolideerde 
versie) als volgt luidt: "Onder vennootschappen worden verstaan maatschappen naar bur-
gerlijk recht of handelsrecht, de coöperatieve verenigingen of vennootschappen daaronder 
begrepen, en de overige rechtspersonen naar publiek- of privaatrecht, met uitzondering van 
vennootschappen welke geen winst beogen." 

 
 
  Artikel 1.5, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en vereni-

gingen bepaalt de vennootschappen met rechtspersoonlijkheid in Belgisch recht. 
 
 
b. Voor de toepassing van deze Titel van deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn de be-

grippen "betrokken vestiging" en "vestiging", zoals bedoeld in § 2, 3° van dit artikel, slechts 
generieke begrippen van Europees recht. 
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HOOFDSTUK II – VASTSTELLING VAN HET AANTAL WERKNEMERS 
 
 
Artikel 34/33 
 
 
   In deze Titel van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt bij de 
vaststelling van het aantal werknemers uitgegaan van het gemiddelde aantal werknemers te-
werkgesteld in de in België gelegen oorspronkelijke vennootschap, met inbegrip van de deel-
tijdse werknemers, gedurende de twee jaar voorafgaand aan de dag waarop de in artikel 34/34 
bedoelde procedure ten uitvoer wordt gelegd. 
 
 
   Het gemiddelde aantal in België tewerkgestelde werknemers wordt 
berekend overeenkomstig de bepalingen inzake de nadere regels voor de berekening van dit 
gemiddelde aantal, met uitzondering van de wegingsregels, zoals vastgesteld in de regelge-
ving betreffende de sociale verkiezingen, aangenomen ter uitvoering van artikel 14, § 1, eerste 
lid van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven. 
 
 
Commentaar 
 
 
 Een lidstaat die kiest voor de in artikel 2, 3° van deze overeenkomst 
bedoelde uitbreiding van de medezeggenschapsrechten tot werknemers van omgezette ven-
nootschappen in een andere lidstaat dan die waar die vennootschap haar statutaire zetel heeft, 
is er geenszins toe gehouden die werknemers mee te tellen bij de berekening van het aantal 
werknemers waarboven volgens het nationale recht medezeggenschapsrechten gelden. 
 
 
HOOFDSTUK III – VOORAFGAANDE PROCEDURE EN BIJZONDERE ONDERHANDE-

LINGSGROEP 
 
 
Afdeling I – Tenuitvoerlegging van de procedure en verstrekking van voorafgaande informatie 
 
 
Artikel 34/34 
 
 
§ 1.  Wanneer de leidinggevende of de bestuursorganen van de oorspronkelijke vennoot-

schap het voorstel voor een grensoverschrijdende omzetting opstellen, doen zij zo 
spoedig mogelijk na de openbaarmaking van het voorstel voor een grensoverschrij-
dende omzetting het nodige – waaronder het verstrekken van informatie – om met de 
vertegenwoordigers van de werknemers van de oorspronkelijke vennootschap en de 
betrokken dochterondernemingen of vestigingen, in onderhandeling te treden over re-
gelingen met betrekking tot het medezeggenschap van de werknemers in de omgezette 
vennootschap. 
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§ 2. Voor de toepassing van deze bepaling wordt onder informatie verstaan, informatie over 
de procedure volgens welke regelingen met betrekking tot het medezeggenschap van 
werknemers worden vastgesteld in het voorstel voor een grensoverschrijdende omzet-
ting, zoals bedoeld in artikel 86 quinquies, k) van Richtlijn (EU) 2017/1132 van het Eu-
ropees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 aangaande bepaalde aspecten van het 
vennootschapsrecht, zoals gewijzigd door Richtlijn (EU) 2019/2121 van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 
met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen, alsook in-
formatie over de identiteit van de oorspronkelijke vennootschap, al haar dochteronder-
nemingen en vestigingen, en het aantal werknemers van de oorspronkelijke vennoot-
schap en haar dochterondernemingen of vestigingen. 

 
 

   Deze informatie wordt uitgesplitst naar oorspronkelijke vennoot-
schap, dochterondernemingen en vestigingen van die oorspronkelijke vennootschap. 
De informatie heeft voorts betrekking op het aantal werknemers van de oorspronkelijke 
vennootschap die een medezeggenschapssysteem hebben ingesteld. 
 

 
§ 3.  Deze informatie wordt bezorgd aan de werknemersvertegenwoordigers van de oor-

spronkelijke vennootschap en alle betrokken dochterondernemingen of vestigingen. Bij 
ontstentenis van werknemersvertegenwoordigers van de oorspronkelijke vennootschap 
of de betrokken dochterondernemingen of vestigingen, wordt deze informatie bezorgd 
aan de werknemers van die oorspronkelijke vennootschap of betrokken dochteronder-
nemingen of vestigingen. 

 
 
 
Afdeling II – Bijzondere onderhandelingsgroep 
 
 
 
Onderafdeling I – Instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep 
 
 
 
Artikel 34/35 
 
 
 Zodra de procedure overeenkomstig artikel 34/34 ten uitvoer is ge-
legd, wordt er een bijzondere onderhandelingsgroep, die representatief is voor de werknemers 
van de oorspronkelijke vennootschap en de betrokken dochterondernemingen of vestigingen, 
samengesteld. 
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Onderafdeling II – Geest van samenwerking 
 
 
Artikel 34/36 
 
 
 De bevoegde organen van de oorspronkelijke vennootschap en de 
bijzondere onderhandelingsgroep onderhandelen in een geest van samenwerking om tot een 
akkoord te komen over regelingen betreffende het medezeggenschap van de werknemers in 
de omgezette vennootschap. 
 
 
Onderafdeling III – Samenstelling van de bijzondere onderhandelingsgroep 
 
 
Artikel 34/37 
 
 
 De leden van de bijzondere onderhandelingsgroep worden gekozen 
of aangewezen volgens de in het geldende nationale recht vastgestelde regels, in verhouding 
tot het aantal werknemers dat in de onderscheiden lidstaten in dienst is van de oorspronkelijke 
vennootschap en de betrokken dochterondernemingen of vestigingen. Per lidstaat wordt een 
mandaat toegewezen voor elke 10 %, of een deel daarvan, van de werknemers die in de be-
trokken lidstaat in dienst zijn van de oorspronkelijke vennootschappen of de betrokken doch-
terondernemingen of vestigingen. 
 
 
Commentaar 
 
 
 Voor de toepassing van dit artikel wordt elke lidstaat waarin werk-
nemers in dienst zijn van de oorspronkelijke vennootschap en/of een betrokken dochteronder-
neming of vestiging, vertegenwoordigd in de bijzondere onderhandelingsgroep. 

 
 

 Bijvoorbeeld, indien in een lidstaat minder dan 10 % van de werk-
nemers in dienst is, berekend over het totale aantal werknemers, zal aan die lidstaat een man-
daat worden toegekend. Indien dit aantal 10 % bereikt, zal aan die lidstaat eveneens een man-
daat worden toegekend. Er worden twee mandaten toegekend indien het aantal 10 % tot  
20 % bedraagt. Een aantal van meer dan 20 % geeft recht op drie mandaten. 
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Onderafdeling IV – Aanwijzing van de in België tewerkgestelde leden-werknemers en samen-
stelling van een reservelijst 

 
 
Artikel 34/38 
 
 
§ 1.  De bepalingen van dit artikel hebben betrekking op de aanwijzing van de leden-werk-

nemers van de in België of in een andere lidstaat ingestelde bijzondere onderhande-
lingsgroep. 

 
 
§ 2.  De in België tewerkgestelde leden-werknemers van de bijzondere onderhandelings-

groep worden in principe aangewezen door en onder de in België tewerkgestelde 
werknemersvertegenwoordigers die zitting hebben in de ondernemingsraad van de 
oorspronkelijke vennootschap en haar betrokken dochterondernemingen of vestigin-
gen. Wanneer er geen akkoord is onder die vertegenwoordigers, worden de leden-
werknemers van de bijzondere onderhandelingsgroep aangewezen door de meerder-
heid van die vertegenwoordigers. 

 
 

 Bij ontstentenis van ondernemingsraad worden de leden-werkne-
mers van de bijzondere onderhandelingsgroep aangewezen door en onder de werk-
nemersvertegenwoordigers die zitting hebben in de comités voor preventie en be-
scherming op het werk. 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, kan elk paritair comité de vakbondsafvaardigingen van de 
oorspronkelijke vennootschappen en de betrokken dochterondernemingen of vestigin-
gen die onder zijn sectorale bevoegdheid vallen, machtigen de leden-werknemers van 
de bijzondere onderhandelingsgroep aan te wijzen. 
 
 
 Bij ontstentenis van ondernemingsraad of comité voor preventie en 
bescherming op het werk in de in België gelegen oorspronkelijke vennootschappen of 
betrokken dochterondernemingen of vestigingen, en bij ontstentenis van machtiging 
van het paritair comité, hebben de werknemers van de oorspronkelijke vennootschap 
of de betrokken dochteronderneming of vestiging het recht de leden-werknemers van 
de bijzondere onderhandelingsgroep te verkiezen of aan te wijzen. 

 
 
§ 3.  Onder de leden-werknemers kan zich een vertegenwoordiger van de representatieve 

werknemersorganisaties bevinden, die al dan niet een werknemer is van een oor-
spronkelijke vennootschap of een betrokken dochteronderneming of vestiging. 
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Artikel 34/39 
 
 
 Er wordt een reservelijst samengesteld om te zorgen voor conti-
nuïteit binnen de bijzondere onderhandelingsgroep in geval van overlijden, arbeidsongeschikt-
heid van langere duur, moederschap, vertrek uit de oorspronkelijke vennootschap of de be-
trokken dochteronderneming of vestiging, ontslag van het lid of verlies van het nationaal man-
daat op basis waarvan de aanwijzing of de verkiezing als lid van de bijzondere onderhande-
lingsgroep heeft plaatsgehad.  
 
 
 De personen op die reservelijst worden aangewezen volgens de-
zelfde procedure als de leden van de bijzondere onderhandelingsgroep. 
 
 
 Die lijst omvat een vervanger per lidstaat. 
 
 
Onderafdeling V – Aanpassing van de samenstelling van de bijzondere onderhandelingsgroep 
 
 
Artikel 34/40 
 
 
 Wanneer de leidinggevende of de bestuursorganen van de oor-
spronkelijke vennootschap het voorstel voor een grensoverschrijdende omzetting wijzigen ten-
einde er nieuwe betrokken dochterondernemingen of vestigingen aan toe te voegen of som-
mige in het aanvankelijke voorstel voor een grensoverschrijdende omzetting bedoelde betrok-
ken dochterondernemingen of vestigingen ervan uit te sluiten, dient op grond van artikel 34/34 
van deze collectieve arbeidsovereenkomst nieuwe informatie te worden verstrekt en dient 
overeenkomstig de artikelen 34/37 en volgende van deze collectieve arbeidsovereenkomst 
een nieuwe bijzondere onderhandelingsgroep te worden opgericht. 
 
 
Onderafdeling VI – Informatie betreffende de namen van de leden van de bijzondere onder-

handelingsgroep en vergaderingen 
 
 

Artikel 34/41 
 
 

 Aan de in België gelegen bevoegde organen van de oorspronkelijke 
vennootschappen worden de namen van de leden van de bijzondere onderhandelingsgroep 
alsook de namen die op de reservelijst voorkomen, doorgegeven. Die bevoegde organen ge-
ven die informatie door aan de leiding van de betrokken dochterondernemingen of vestigingen. 
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 Zodra de in België gelegen bevoegde organen van de oorspronke-
lijke vennootschappen de voornoemde informatie overeenkomstig het eerste lid van deze be-
paling hebben ontvangen, beleggen zij een eerste vergadering met de bijzondere onderhan-
delingsgroep. 
 
 
 

Artikel 34/42 
 
 

 De bijzondere onderhandelingsgroep heeft het recht om, met in-
stemming van de in België gelegen bevoegde organen van de oorspronkelijke vennootschap, 
voorbereidende vergaderingen te beleggen voorafgaand aan de vergaderingen met die be-
voegde organen. 
 
 
 

Onderafdeling VII – Bevoegdheid van de bijzondere onderhandelingsgroep 
 
 
 

Artikel 34/43 
 
 

§ 1.  De bijzondere onderhandelingsgroep heeft tot taak samen met de bevoegde organen 
van de oorspronkelijke vennootschap, in een schriftelijke overeenkomst regelingen met 
betrekking tot het medezeggenschap van de werknemers in de omgezette vennoot-
schap vast te stellen. 

 
 

§ 2.  Daartoe stellen alle bevoegde organen van de oorspronkelijke vennootschap de bij-
zondere onderhandelingsgroep in kennis van het voorstel voor en het verloop van de 
grensoverschrijdende omzetting, totdat de omgezette vennootschap wordt ingeschre-
ven. 

 
 

§ 3.  De bijzondere onderhandelingsgroep heeft bovendien tot taak de opdrachten uit te voe-
ren die haar in het kader van de referentievoorschriften voor medezeggenschap in de 
artikelen 34/52 tot 34/59 van deze collectieve arbeidsovereenkomst worden gegeven. 

 
 
  Voor de toepassing van de referentievoorschriften voor medezeg-

genschap, bedoeld in de artikelen 34/54 tot 34/59, alsook voor de toepassing van de 
artikelen 34/60 en 34/61 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, krijgt de bijzon-
dere onderhandelingsgroep de naam van vertegenwoordigingsorgaan. 
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Commentaar 
 
 
 Het werknemersmedezeggenschap bedoeld in § 1 van deze bepa-
ling, bestrijkt de procedures met betrekking tot medezeggenschap van de werknemers in de 
onderneming of in het concern waarvan de omgezette vennootschap de overheersende ven-
nootschap is. 
 
 
 Paragraaf 2 van deze bepaling heeft tot doel de bijzondere onder-
handelingsgroep bijvoorbeeld in staat te stellen een eventuele behoefte aan hersamenstelling 
te constateren als gevolg van veranderingen in de vorm die aanvankelijk voor de grensover-
schrijdende omzetting in het vooruitzicht werd gesteld. 
 
 
 
Onderafdeling VIII – Werking 
 
 
 
Artikel 34/44 
 
 
 In het kader van de onderhandelingen kan de bijzondere onderhan-
delingsgroep op haar verzoek worden bijgestaan door deskundigen van haar keuze, met name 
door vertegenwoordigers van vakbondsorganisaties op communautair niveau. Die deskundi-
gen kunnen op verzoek van de bijzondere onderhandelingsgroep op onderhandelingsverga-
deringen aanwezig zijn als adviseur, eventueel om de samenhang op communautair niveau te 
bevorderen. 
 
 
 De bijzondere onderhandelingsgroep kan besluiten de vertegen-
woordigers van passende externe organisaties, waaronder vakbondsorganisaties, in kennis te 
stellen van het openen van onderhandelingen. 
 
 
 De bijzondere onderhandelingsgroep stelt samen met de bevoegde 
organen van de oorspronkelijke vennootschappen de praktische regels vast voor de aanwe-
zigheid van de deskundigen op de vergaderingen. 
 
 
 De kostenvergoeding van de oorspronkelijke vennootschap is be-
perkt tot slechts één deskundige, tenzij de partijen anders overeenkomen. 
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Artikel 34/45 
 
 
 De bijzondere onderhandelingsgroep kan besluiten de onderhande-
lingen met de bevoegde organen van de oorspronkelijke vennootschap te beëindigen of ze 
niet te openen en zich te verlaten op de voorschriften voor medezeggenschap van werknemers 
die gelden in de lidstaat van bestemming. 
 
 
 Voor een dergelijk besluit zijn de stemmen nodig van twee derde 
van de leden die ten minste twee derde van de werknemers vertegenwoordigen. 
 
 
 Wanneer een dergelijk besluit is genomen, zijn de referentievoor-
schriften niet van toepassing. 
 
 
 Tenzij anders wordt overeengekomen door de bijzondere onder-
handelingsgroep en de bevoegde organen van de oorspronkelijke vennootschap, wordt de 
bijzondere onderhandelingsgroep ontbonden. 
 
 
 
Artikel 34/46 
 
 
 De uitgaven in verband met het functioneren van de bijzondere on-
derhandelingsgroep en met de onderhandelingen, worden gedragen door de oorspronkelijke 
vennootschap teneinde de bijzondere onderhandelingsgroep in staat te stellen haar taak naar 
behoren uit te voeren. 
 
 
 
Artikel 34/47 
 
 
 De bijzondere onderhandelingsgroep besluit met de volstrekte 
meerderheid van haar leden. Deze meerderheid moet de volstrekte meerderheid van de in de 
bijzondere onderhandelingsgroep vertegenwoordigde werknemers vertegenwoordigen. 
 
 
 Elk lid beschikt over één stem. 
 
  



- 45 - 
 
 
 
 

cao nr. 94/1 

Onderafdeling IX – Duur van de onderhandelingen 
 
 
Artikel 34/48 
 
 
§ 1. De onderhandelingen vangen aan zodra de bijzondere onderhandelingsgroep geldig is 

ingesteld en kunnen worden voortgezet gedurende een periode van zes maanden na 
de eerste vergadering tussen de geldig ingestelde bijzondere onderhandelingsgroep 
en de bevoegde organen van de oorspronkelijke vennootschap. 

 
 
§ 2. De bijzondere onderhandelingsgroep en de bevoegde organen van de oorspronkelijke 

vennootschap kunnen in gezamenlijk overleg besluiten de in § 1 bedoelde onderhan-
delingsperiode te verlengen tot ten hoogste één jaar, te rekenen vanaf de eerste ver-
gadering tussen de bijzondere onderhandelingsgroep en de bevoegde organen van de 
oorspronkelijke vennootschap. 

 
 
Onderafdeling X – Informatie over de resultaten van de onderhandelingen  
 
 
Artikel 34/49 
 
 
 De leidinggevende organen of bestuursorganen van de oorspron-
kelijke vennootschap delen het resultaat van de onderhandelingen zo spoedig mogelijk mee 
aan de werknemersvertegenwoordiging van de oorspronkelijke vennootschap en van de be-
trokken dochterondernemingen of vestigingen en, bij ontstentenis van een vertegenwoordiging 
van de werknemers van de oorspronkelijke vennootschap en de betrokken dochteronderne-
mingen of vestigingen, aan de werknemers van deze oorspronkelijke vennootschap en de be-
trokken dochterondernemingen of vestgingen. 
 
 
HOOFDSTUK IV – INHOUD VAN DE OVEREENKOMST 
 
 
Artikel 34/50 
 
 
 De overeenkomst heeft betrekking op de medezeggenschapsrege-
lingen voor de omgezette vennootschap die haar zetel heeft in België. 
 
 
 De overeenkomst moet schriftelijk worden vastgesteld. Zij moet 
worden ondertekend door de vertegenwoordigers van de bevoegde organen van de oorspron-
kelijke vennootschap alsook door de leden van de bijzondere onderhandelingsgroep die de 
overeenkomst goedkeuren. Zij moet gedateerd zijn.  
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Artikel 34/51 
 
 
 
 De overeenkomst over de instelling van de medezeggenschapsre-
gelingen voor de omgezette vennootschap die haar zetel heeft in België, bepaalt op zijn minst 
het volgende: 
 
 
 
1°  de werkingssfeer van de overeenkomst; 
 
 
 
2°  de inhoud van de medezeggenschapsregelingen, onder meer, in voorkomend geval, het 

aantal van de leden in het toezichthoudend of het bestuursorgaan van de omgezette ven-
nootschap die de werknemers gerechtigd zijn te kiezen of te benoemen, of met betrekking 
tot wier benoeming de werknemers aanbevelingen kunnen doen of bezwaar kunnen ma-
ken, de procedures voor het kiezen of benoemen van die leden of het met betrekking tot 
hun benoeming aanbevelingen doen of bezwaar maken door de werknemers en de rech-
ten van die leden. De overeenkomst voorziet voor alle elementen van het werknemers-
medezeggenschap in een niveau dat ten minste gelijkwaardig is aan dat van de oorspron-
kelijke vennootschap; 

 
 
 
3°  de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst, de looptijd, de gevallen waarin op-

nieuw over de overeenkomst moet worden onderhandeld en de procedure voor her-
nieuwde onderhandelingen. 

 
 
 
 De overeenkomst bepaalt dat zij voldoet aan de voorwaarden in-
zake meerderheid, bepaald in artikel 34/47 van deze collectieve arbeidsovereenkomst. Zij con-
stateert het gedeelte van de werknemers dat vertegenwoordigd is door elk lid van de bijzon-
dere onderhandelingsgroep. 
 
 
 
Commentaar 
 
 
 
 Wat 3° van dit artikel betreft, kunnen de partijen onder andere regels 
overeenkomen die in acht moeten worden genomen met betrekking tot veranderingen in de 
structuur van de omgezette vennootschap, grote personeelswijzigingen of verhuizing van de 
zetel van de omgezette vennootschap.  
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HOOFDSTUK V – REFERENTIEVOORSCHRIFTEN 
 
 
 
Afdeling I – Toepassingsvoorwaarden inzake de referentievoorschriften 
 
 
 
Artikel 34/52 
 
 
 
 De referentievoorschriften voor medezeggenschap van de werkne-
mers in de omgezette vennootschap zijn van toepassing vanaf de datum van inschrijving van 
die vennootschap in België: 
 
 
 
1°  indien de bevoegde organen van de oorspronkelijke vennootschap en de bijzondere on-

derhandelingsgroep dit overeenkomen; 
 
 

of 
 
 
2°  indien er binnen de in artikel 34/48 bedoelde termijn geen overeenkomst is gesloten en 

het bevoegde orgaan van de oorspronkelijke vennootschap besluit ermee in te stemmen 
dat de referentievoorschriften, bedoeld in de artikelen 34/52 tot 34/59, worden toegepast 
en daardoor de inschrijving van de omgezette vennootschap voort te zetten. 

 
 
 
Artikel 34/53 
 
 
 
 De regels voor werknemersmedezeggenschap die van toepassing 
waren vóór de grensoverschrijdende omzetting blijven van toepassing tot de datum van inwer-
kingtreding van de overeenkomst, zoals bedoeld in de artikelen 34/50 en volgende van deze 
collectieve arbeidsovereenkomst, of, bij gebrek aan een dergelijke overeenkomst, tot de toe-
passing van de referentievoorschriften inzake medezeggenschap die zijn vastgelegd in de ar-
tikelen 34/54 en volgende van deze collectieve arbeidsovereenkomst. 
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Afdeling II – Referentievoorschriften voor medezeggenschap 
 
 
Artikel 34/54 
 
 
 De werknemers van de omgezette vennootschappen en van hun 
dochterondernemingen en vestigingen en/of hun vertegenwoordigingsorgaan hebben het 
recht om leden van het toezichthoudend of het bestuursorgaan van de omgezette vennoot-
schappen te kiezen of te benoemen, of om met betrekking tot die benoeming aanbevelingen 
te doen of bezwaar te maken, voor een aantal dat gelijk is aan het hoogste van de aantallen 
dat vóór de inschrijving van de omgezette vennootschap in de oorspronkelijke vennootschap 
van toepassing was.  
 
 
Artikel 34/55 
 
 
 Indien er vóór de inschrijving van de omgezette vennootschap, voor 
de oorspronkelijke vennootschap geen medezeggenschapsregels golden, hoeft die vennoot-
schap geen voorschriften voor medezeggenschap van de werknemers in te voeren. 
 
 
Artikel 34/56 
 
 
§ 1.  Het vertegenwoordigingsorgaan besluit over de verdeling van de zetels in het toezicht-

houdend of het bestuursorgaan onder de leden die de werknemers van de onderschei-
den lidstaten vertegenwoordigen, of over de wijze waarop de werknemers van de om-
gezette vennootschap met betrekking tot de benoeming van de leden van het toezicht-
houdend of het bestuursorgaan aanbevelingen kunnen doen of bezwaar kunnen ma-
ken. 

 
 
§ 2.  De zetels worden verdeeld naar verhouding van het aantal werknemers van de omge-

zette vennootschap dat in elke lidstaat in dienst is van de omgezette vennootschap, 
haar dochterondernemingen en vestigingen. 

 
 
§ 3.  Indien de verdeling van de zetels meebrengt dat de werknemers van een of meer lid-

staten niet vertegenwoordigd worden, wijst het vertegenwoordigingsorgaan deze lid-
staten toch een zetel toe, eerst aan de staat waar de omgezette vennootschap haar 
zetel heeft en vervolgens, indien die staat al vertegenwoordigd is, aan de lidstaat onder 
de andere nog niet vertegenwoordigde lidstaten, waarin het grootst aantal werknemers 
in dienst is. 
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§ 4.  Bij toepassing van § 3 wordt de zetel opnieuw toegewezen op één van de volgende 
drie manieren: 

 
 

1°  De zetel die opnieuw wordt toegewezen, is een van de zetels die aanvankelijk waren 
toegewezen aan de lidstaat met de meeste zetels; 

 
 

of 
 
 

2°  Alle zetels, op één na, dienen naar verhouding verdeeld te worden. De aldus gere-
serveerde zetel wordt opnieuw toegewezen; 

 
 

of 
 
 

3°  Het reglement van orde van het vertegenwoordigingsorgaan legt de te volgen regels 
vast om te bepalen welke zetel opnieuw moet worden toegewezen. 

 
 
Artikel 34/57 
 
 
 De in België tewerkgestelde leden-werknemers van het toezicht-
houdend of het bestuursorgaan worden aangewezen of verkozen overeenkomstig artikel 34/38 
van deze collectieve arbeidsovereenkomst. 
 
 
Artikel 34/58 
 
 
 Er wordt een reservelijst samengesteld om te zorgen voor conti-
nuïteit binnen het toezichthoudend of het bestuursorgaan in geval van overlijden, arbeidson-
geschiktheid van langere duur, moederschap, vertrek uit de oorspronkelijke vennootschap of 
de betrokken dochteronderneming of vestiging, ontslag van het lid of verlies van het nationaal 
mandaat op basis waarvan de aanwijzing of de verkiezing als lid van het toezichthoudend of 
het bestuursorgaan heeft plaatsgehad. 
 
 
 De leden op die reservelijst worden aangewezen volgens dezelfde 
procedure als de leden van het toezichthoudend of het bestuursorgaan. 
 
 
  Die lijst omvat een vervanger per mandaat. 
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Artikel 34/59 
 
 
  Elk lid van het toezichthoudend of het bestuursorgaan van de om-
gezette vennootschap dat door het vertegenwoordigingsorgaan is gekozen, benoemd of aan-
bevolen dan wel door de werknemersvertegenwoordigers of de werknemers is gekozen of 
benoemd, is van rechtswege lid met dezelfde rechten en plichten als de leden die de aandeel-
houders of de vennoten vertegenwoordigen, inclusief het stemrecht. 
 
 
HOOFDSTUK VI – DIVERSE BEPALINGEN 
 
 
Afdeling I – Werking van het vertegenwoordigingsorgaan en van de regelingen met betrekking 

tot het werknemersmedezeggenschap 
 
 
Artikel 34/60 
 
 
 Het in België gelegen bevoegde orgaan van de omgezette vennoot-
schap en het vertegenwoordigingsorgaan werken in een geest van samenwerking en met in-
achtneming van hun wederzijdse rechten en verplichtingen. 
 
 
 Hetzelfde geldt voor de samenwerking tussen het in België gelegen 
bevoegde orgaan van de omgezette vennootschap en de leden van het vertegenwoordigings-
orgaan in het kader van de regelingen met betrekking tot het werknemersmedezeggenschap. 
 
 
Afdeling II – Middelen die moeten worden verschaft aan de in België tewerkgestelde leden van 

het vertegenwoordigingsorgaan en werknemersvertegenwoordigers van de 
dochterondernemingen en vestigingen van de omgezette vennootschap 

 
 
Artikel 34/61 
 
 
 De leden van het vertegenwoordigingsorgaan en de werknemersver-
tegenwoordigers van alle in België gelegen technische bedrijfseenheden die onder het toepas-
singsgebied van het vertegenwoordigingsorgaan vallen, moeten over de nodige tijd en middelen 
kunnen beschikken zodat de leden van het vertegenwoordigingsorgaan de werknemersverte-
genwoordigers van alle technische bedrijfseenheden in kennis kunnen stellen van de inhoud van 
de regelingen met betrekking tot het werknemersmedezeggenschap. 
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Afdeling III – Statuut 
 
 
Artikel 34/62 
 
 
 De in België tewerkgestelde leden van de bijzondere onderhande-
lingsgroep, leden van het vertegenwoordigingsorgaan en werknemersvertegenwoordigers die 
zitting hebben in het toezichthoudend of het bestuursorgaan van een omgezette vennootschap, 
genieten bij het verrichten van hun taak dezelfde rechten en bescherming als de leden die de 
werknemers in de ondernemingsraad vertegenwoordigen, in het bijzonder wat betreft de deel-
neming aan de vergaderingen en eventuele voorbereidende vergaderingen en de betaling van 
hun loon voor de duur dat zij afwezig moeten zijn om hun taak te verrichten." 
 
 
Artikel 27 
 
 

 In diezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wordt de titel "Hoofd-
stuk VIII – Slotbepalingen" vervangen door de volgende titel: "Titel V – Slotbepalingen". 
 
 
Artikel 28 
 
 

 In de bijlage bij diezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wordt tel-
kens het voorvoegsel "kapitaal" geschrapt in: 
 
 
1°  de titel van punt I; 
 
2°  punt I.A., § 1, eerste en tweede zin; 
 
3°  de titel van punt I.B., 1; 
 
4°  punt I.B., 2, variant 1, a, 3de streepje, variant 2, a, 2de streepje en variant 2, b, 3de lid en 4de 

lid, laatste streepje; 
 
5°  de titel van punt II en van punt II.B. 1; 
 
6°  punt II.B., 2, variant 1, a, 2de streepje; 
 
7°  punt II.B., 2, variant 2, a, 2de en 3de streepje en variant 2, b, 1ste lid; 
 
8° de titel van punt III en van punt III.A, 2, a; 
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9° punt III. A. 2, b, 1), lid 1 en punt III. A. 2, b, 2), lid 2; 
 
10°  punt III. B. 1, lid 1; 
 
11°  de titel van punt III. B. 2, a; 
 
12°  punt III. B. 2, b, 1) lid 1 en punt III. B. b, 2), lid 1, 1ste en 3de streepje. 
 
 
Artikel 29 
 
 
 De bij diezelfde collectieve arbeidsovereenkomst gevoegde in-
houdsopgave wordt vervangen door de bij deze collectieve arbeidsovereenkomst gevoegde 
inhoudsopgave. 
 
 
Artikel 30 
 
 
Slotbepalingen 
 
 
 Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt voor onbepaalde tijd 
gesloten. 
 
 
 Zij treedt in werking op 31 januari 2023. 
 
 
 Zij kan op verzoek van de meest gerede ondertekenende partij ge-
heel of gedeeltelijk worden herzien of opgezegd met inachtneming van een opzeggingstermijn 
van zes maanden. De organisatie die het initiatief tot herziening of opzegging neemt, moet in 
een gewone brief aan de voorzitter van de Nationale Arbeidsraad de redenen ervan aangeven 
en amendementsvoorstellen indienen. De andere organisaties verbinden zich ertoe deze bin-
nen een maand na ontvangst ervan in de Nationale Arbeidsraad te bespreken. 
 
 
 Gedaan te Brussel, op twintig december tweeduizend tweeëntwin-
tig. 
 
 
Voor het Verbond van Belgische Ondernemingen 
   
 
  M.-N. VANDERHOVEN 
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Voor de Unie van Zelfstandige Ondernemers en “l’Union des Classes moyennes”, organisaties 
voorgedragen door de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Onder-
nemingen 
 
 
 
    P. VAN WALLEGHEM 
 
 
 
 
Voor de Boerenbond, "la Fédération wallonne de l'Agriculture" 
 
 
 
  C. BOTTERMAN 
 
 
 
 
Voor de Unie van socialprofitondernemingen 
 
 
 
  M. DE GOLS 
 
 
 
 
Voor het Algemeen Christelijk Vakverbond van België 
 
 
 
    M. VERJANS 
 
 
 
 
Voor het Algemeen Belgisch Vakverbond 
 
 
 
  M. ULENS 
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Voor de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België 
 
 
 
   O. VALENTIN 
 
 
 
 

x                    x                    x 
 
 
 
  Gelet op artikel 28 van de wet van 5 december 1968 betreffende de 
collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, vraagt de Nationale Arbeidsraad 
dat deze overeenkomst bij koninklijk besluit algemeen verbindend wordt verklaard. 
 
 
 

------------------------------ 
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WIJZIGING VAN DE COMMENTAREN BIJ DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 
NR. 94 VAN 29 APRIL 2008 BETREFFENDE WERKNEMERSMEDEZEGGENSCHAP IN DE 
UIT GRENSOVERSCHRIJDENDE FUSIES, SPLITSINGEN EN OMZETTINGEN ONTSTANE 
VENNOOTSCHAPPEN 
 
 
 Op 20 december 2022 hebben de in de Nationale Arbeidsraad ver-
tegenwoordigde werkgevers- en werknemersorganisaties een collectieve arbeidsovereen-
komst gesloten tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 94 van 29 april 2008 
betreffende werknemersmedezeggenschap in de uit grensoverschrijdende fusies van kapitaal-
vennootschappen ontstane vennootschappen.  
 
 
 Die wijzigingen hebben meer bepaald de omzetting tot doel van 
Richtlijn (EU) 2019/2121 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot 
wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, 
fusies en splitsingen, voor verschillende aspecten van het medezeggenschapsrecht van de 
betrokken werknemers en bepaalde aspecten van de informatie en raadpleging van de werk-
nemers of hun vertegenwoordigers tijdens grensoverschrijdende fusies, splitsingen en omzet-
tingen. 
 
 
 De in de Nationale Arbeidsraad vertegenwoordigde werkgevers- en 
werknemersorganisaties hebben het dan ook noodzakelijk geacht de commentaren bij de col-
lectieve arbeidsovereenkomst nr. 94 als volgt te wijzigen: 
 
 
1. Commentaar bij artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 94 
 
 

 De commentaar bij artikel 2 wordt vervangen door het onder-
staande: 

 
 

"a. Artikel 86 terdecies van Richtlijn (EU) 2017/1132, zoals gewijzigd door Richtlijn 
2019/2121, bepaalt dat de omgezette vennootschap in principe onderworpen is aan 
de geldende voorschriften betreffende werknemersmedezeggenschap in de lidstaat 
van bestemming. 

 
 

  Artikel 133 en artikel 160 terdecies van diezelfde richtlijn bepalen 
dat de uit de grensoverschrijdende fusie ontstane vennootschap, evenals elke verkrij-
gende vennootschap van een grensoverschrijdende splitsing, in principe onderwor-
pen is aan de voorschriften betreffende werknemersmedezeggenschap die in voor-
komend geval van toepassing zijn in de lidstaat waar zij haar statutaire zetel heeft. 

 
 

 Deze voorschriften die in voorkomend geval van toepassing zijn, 
zijn evenwel niet van toepassing in de drie gevallen vastgesteld in de artikelen 86.2 
terdecies, 133.2 en 160.2 terdecies van Richtlijn (EU) 2017/1132, zoals gewijzigd 
door Richtlijn (EU) 2019/2121, en zoals omgezet door dit artikel.   
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 In die gevallen gelden de voorschriften voor de regeling van het 
werknemersmedezeggenschap in de Europese vennootschappen, zoals opgesomd 
in Richtlijn (EU) 2017/1132. De artikelen 6 tot 31, 34/3 tot 34/28 en 34/34 tot 34/59 
van deze collectieve arbeidsovereenkomst nemen bijgevolg de voorschriften over van 
Richtlijn 2001/86/EG van de Raad van 8 oktober 2001 tot aanvulling van het statuut 
van de Europese vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers, zoals 
omgezet door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 84 van 6 oktober 2004 betref-
fende de rol van de werknemers in de Europese vennootschap. 

 
 

b.  In de in dit artikel bepaalde gevallen worden het werknemersmedezeggenschap en 
de wijze waarop de werknemers bij de vaststelling van die rechten worden betrokken, 
geregeld volgens de beginselen en regelingen vervat in artikel 12, §§ 2, 3 en 4 van 
Verordening (EG) nr. 2157/2001 van de Raad van 8 oktober 2001 betreffende het 
statuut van de Europese vennootschap (SE) voor grensoverschrijdende fusies, en in 
artikel 12, §§ 2 en 4 van diezelfde verordening voor grensoverschrijdende splitsingen 
en omzettingen. 

 
 

 Artikel 12, §§ 2, 3 en 4 van Verordening (EG) nr. 2157/2001 van de 
Raad van 8 oktober 2001 bepaalt het volgende: 

 
 

-   een Europese vennootschap kan slechts worden ingeschreven indien een over-
eenkomst betreffende regelingen met betrekking tot de rol van de werknemers is 
gesloten of door de bijzondere onderhandelingsgroep werd besloten om af te zien 
van het openen van onderhandelingen of ze te beëindigen en zich te verlaten op 
de regels inzake informatie en raadpleging van werknemers die gelden in de lid-
staten waar de Europese vennootschap werknemers heeft, of de termijn is verstre-
ken voor onderhandelingen zonder dat er een overeenkomst is gesloten; 

 
 

-   opdat een Europese vennootschap kan worden ingeschreven in een lidstaat die 
gebruik heeft gemaakt van de in artikel 7.3 van Richtlijn 2001/86/EG geboden mo-
gelijkheid (de lidstaten kunnen bepalen dat de referentievoorschriften voor de me-
dezeggenschap niet van toepassing zijn in de gevallen van een Europese ven-
nootschap opgericht door fusie), moet een overeenkomst zijn gesloten over de 
regelingen inzake de rol van de werknemers, met inbegrip van medezeggenschap, 
of mag geen van de deelnemende vennootschappen vóór de inschrijving van de 
Europese vennootschap onderworpen zijn geweest aan medezeggenschapsvoor-
schriften; 

 
 

-   de statuten van een Europese vennootschap mogen nimmer in strijd zijn met de 
aldus vastgestelde regelingen met betrekking tot de rol van de werknemers. Wan-
neer krachtens Richtlijn 2001/86/EG vastgestelde nieuwe regelingen strijdig zijn 
met de bestaande statuten, worden de statuten voor zover nodig gewijzigd. 
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 In dat geval kan een lidstaat bepalen dat het leidinggevend of het 
bestuursorgaan van de Europese vennootschap gemachtigd is de statuten te wijzigen 
zonder dat de algemene vergadering van aandeelhouders of van vennoten een nieuw 
besluit hoeft te nemen." 

 
 

2. Commentaar bij artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 94 
 
 

 De commentaar bij artikel 3 wordt vervangen door het onder-
staande: 

 
 

 "De overeenkomst bedoeld in het tweede lid van artikel 3 van deze 
collectieve arbeidsovereenkomst heeft maar uitwerking voor zover het Belgische recht 
toepasselijk wordt verklaard op de uit de grensoverschrijdende fusie ontstane vennoot-
schap, op een verkrijgende vennootschap van een grensoverschrijdende splitsing of op 
een omgezette vennootschap krachtens Richtlijn (EU) 2017/1132, zoals gewijzigd door 
Richtlijn (EU) 2019/2121." 

 
 

3. Commentaar bij artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 94 
 
 

 De commentaar bij artikel 4 wordt vervangen door het onder-
staande: 

 
 

"a.  Voor de toepassing van dit artikel dient in herinnering te worden gebracht dat artikel 
54, tweede lid van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (ge-
consolideerde versie) als volgt luidt: "Onder vennootschappen worden verstaan 
maatschappen naar burgerlijk recht of handelsrecht, de coöperatieve verenigingen 
of vennootschappen daaronder begrepen, en de overige rechtspersonen naar pu-
bliek- of privaatrecht, met uitzondering van vennootschappen welke geen winst be-
ogen." 

 
 

   Artikel 1.5, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en vereni-
gingen bepaalt de vennootschappen met rechtspersoonlijkheid in Belgisch recht. 

 
 

b.  Voor de toepassing van deze Titel van deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn 
de begrippen "betrokken vestiging" en "vestiging", zoals bedoeld in § 2, 4° van dit 
artikel, slechts generieke begrippen van Europees recht." 
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4. Commentaar bij artikel 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 94 
 
 

 In de commentaar bij artikel 9 wordt in punten a. en b. telkens het 
voorvoegsel "kapitaal" geschrapt. 
 
 
 

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