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VERGELIJKING VAN RICHTLIJN 94/45 EN DE NIEUWE WETEGEVINGSRESOLUTIE VAN HET 
EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD MET BETREKKING TOT DE EUROPESE 

ONDERNEMINGSRADEN  
(16 december 2008)  

 
 

RICHTLIJN 94/45 WETGEVINGSSRÉSOLUTIE COMMENTAAR 
 
 

DOEL VAN DE RICHTLIJN  
Artikel 1 

1. Met deze richtlijn wordt beoogd het recht op informatie 
en raadpleging van de werknemers in ondernemingen met 
een communautaire dimensie en concerns met een 
communautaire dimensie te verbeteren.  

2. Te dien einde wordt in elke onderneming met een 
communautaire dimensie en in elk concern met een 
communautaire dimensie, wanneer daarom wordt 
verzocht overeenkomstig de procedure van artikel 5, lid 1, 
een Europese ondernemingsraad of een procedure voor de 
informatie en raadpleging van de werknemers ingesteld 
met het doel genoemde werknemers in te lichten en te 
raadplegen overeenkomstig de voorwaarden, op de wijze 
en met de gevolgen als bedoeld in deze richtlijn.  

. 

Artikel 1 
1. Met deze richtlijn wordt beoogd het recht op informatie en 
raadpleging van de werknemers in ondernemingen met een 
communautaire dimensie en concerns met een communautaire 
dimensie te verbeteren. 
2. Te dien einde wordt in elke onderneming met een 
communautaire dimensie en in elk concern met een 
communautaire dimensie, wanneer daarom wordt verzocht 
overeenkomstig de procedure van artikel 5, lid 1, een 
Europese ondernemingsraad of een procedure voor de 
informatie en raadpleging van de werknemers ingesteld met 
het doel genoemde werknemers in te lichten en te raadplegen. 
De regelingen voor informatieverstrekking aan en raadpleging 
van de werknemers worden vastgesteld en uitgevoerd op een 
wijze die de nuttige werking ervan waarborgt en een 
doeltreffende besluitvorming in de onderneming of het 
concern mogelijk maakt. 
 

 

De revisie van richtlijn 94/45 wijzigt enkele essentiële 
artikels uit de vorige richtlijn: hierbij werden er 
significante en substantiële amendementen ingediend 
en hierbij werden er punten ingevoegd die in de vorige 
versie van de richtlijn compleet ontbraken. 
Artikel 1, dat het voorwerp van de richtlijn definieert, 
beklemtoont de noodzaak om de efficiëntie van de 
informatie en van de consultatie van de werknemers te 
garanderen zodat de EOR in het beslissingsproces een 
effectieve en concrete rol kan spelen. Ten opzichte 
van de vorige richtlijn wordt inderdaad de noodzaak 
beklemtoond om richtlijn 94/45 op het vlak van 
informatie en consultatie te moderniseren teneinde zo 
de werking van de EOR te verbeteren en de problemen 
te verhelpen die in de veertien jaar van haar bestaan 
zijn opgedoken. 
Het engagement van de Europese Commissie, het 
Europees Parlement en de sociale partners inzake de 
revisie van richtlijn 94/45 heeft echter niet alle 
deelnemers tot tevredenheid gestemd. Zo heeft het 
EVV beklemtoond dat enkele beginselen die zij in de 
nieuwe richtlijn wilde inbouwen, niet werden 
opgenomen 
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TIJDIGE INFORMATIE  
Considerans  
Overwegende dat de door de werknemers aangewezen 
vertegenwoordigers over een aantal beslissingen die 
aanzienlijke gevolgen voor de werknemersbelangen 
hebben, zo spoedig mogelijk geïnformeerd en 
geraadpleegd moeten worden;  
Overwegende dat passende voorzieningen moeten 
worden getroffen om ervoor te zorgen dat de 
werknemers van ondernemingen met een 
communautaire dimensie of van concerns met een 
communautaire dimensie naar behoren worden 
geïnformeerd en geraadpleegd wanneer in een andere 
Lidstaat dan in die waarin zij werken, beslissingen 
worden genomen die gevolgen voor hen hebben;  
Overwegende dat, teneinde te waarborgen dat de 
werknemers van ondernemingen of concerns die in 
verscheidene Lidstaten actief zijn, naar behoren worden 
geïnformeerd en geraadpleegd, een Europese 
ondernemingsraad of andere adequate procedures voor 
grensoverschrijdende informatieverstrekking aan en 
raadpleging van de werknemers dienen te worden 
ingesteld;  
Overwegende dat, onverminderd de bevoegdheid van 
partijen om anders overeen te komen, de Europese 
ondernemingsraad die bij ontbreken van 
overeenstemming tussen de partijen is ingesteld 
teneinde het doel van deze richtlijn te verwezenlijken, 
over de activiteiten van de onderneming of het concern 
moet worden ingelicht en geraadpleegd, zodat hij de 
mogelijke gevolgen voor de belangen van de 
werknemers van ten minste twee Lidstaten kan 
beoordelen; dat de onderneming of de zeggenschap 
uitoefenende onderneming derhalve verplicht dient te 
zijn de werknemersvertegenwoordigers algemene 
informatie te verstrekken die de werknemersbelangen 
betreft, alsmede informatie die meer specifiek 

Considerans 
(12) Er moeten passende voorzieningen worden getroffen om ervoor 
te zorgen dat de werknemers van ondernemingen met een 
communautaire dimensie of van concerns met een communautaire 
dimensie naar behoren worden geïnformeerd en geraadpleegd 
wanneer in een andere lidstaat dan die waarin zij werken, 
beslissingen worden genomen die gevolgen voor hen hebben. 

(13) Teneinde te waarborgen dat de werknemers van ondernemingen 
of concerns die in twee of meer lidstaten actief zijn, naar behoren 
worden geïnformeerd en geraadpleegd, dienen een Europese 
ondernemingsraad of andere adequate procedures voor transnationale 
informatieverstrekking aan en raadpleging van de werknemers te 
worden ingesteld. 

(14) De regelingen inzake informatieverstrekking aan en raadpleging 
van de werknemers moeten op zodanige wijze worden vastgesteld en 
uitgevoerd dat de nuttige werking van de bepalingen van deze 
richtlijn gewaarborgd is. Daartoe moeten de informatie en 
raadpleging van de Europese ondernemingsraad het mogelijk maken 
tijdig een advies aan de onderneming uit te brengen, zonder dat het 
aanpassingsvermogen van de onderneming daardoor in het gedrang 
komt. Anticiperen op en omgaan met veranderingen is slechts 
mogelijk als er wordt overlegd op het niveau waarop de 
beleidsvorming plaatsvindt en als de vertegenwoordigers van de 
werknemers daar effectief bij worden betrokken. 
 
ARTIKEL 2 
f) "informatie" : het verstrekken van gegevens door de werkgever aan 
de werknemersvertegenwoordigers, zodat zij kennis kunnen nemen 
van het onderwerp en het kunnen bestuderen; de informatie wordt 
verstrekt op een passend tijdstip, op een passende wijze en met een 
passende inhoud, zodat de werknemersvertegenwoordigers een 
grondig oordeel kunnen vormen over de eventuele gevolgen en, 
zo nodig, overleg voorbereiden met het bevoegde orgaan van de 
onderneming of het concern met een communautaire dimensie; 

Het EVV wilde dat de informatieverstrekking 
en de consultatie veel vroegtijdiger zouden 
plaatsvinden zodat Europese 
Ondernemingsraden de mogelijkheid zouden 
hebben om op efficiënte wijze invloed uit te 
oefenen op de beslissingen die de werknemers 
betreffen. Op basis van de bepalingen uit 
richtlijn 2001/86 tot aanvulling van het statuut 
van de Europese vennootschap met betrekking 
tot de rol van de werknemers, uit richtlijn 
2002/14 betreffende de informatie en 
raadpleging van de werknemers, en uit artikel 
27 van het Charter van Nice over het recht van 
de werknemers op voorafgaande informatie en 
raadpleging in het kader van de onderneming, 
beklemtoonde het EVV tevens de noodzaak 
van een substantiële aanpassing van de 
verplichting om aan de 
werknemersvertegenwoordigers "te gepasten 
tijde" informatie te verstrekken en hen te 
raadplegen zodat zij daadwerkelijk de 
mogelijkheid zouden hebben om in het 
besluitvormingsproces in te grijpen en om op 
constructieve wijze een mening over de 
voorgestelde maatregelen te geven, dat voor 
het management niet bindend is. 
De verwijzing naar het concept "te gepasten 
tijde" is echter opgenomen in de 
overwegingen en ontbreekt in artikel 2 van de 
richtlijn dat over de definitie van informatie en 
raadpleging gaat. 
Op basis van deze overwegingen kan men de 
poging om de EOR-richtlijn te harmoniseren 
met het later ontstane acquis communautaire 
inzake informatie en raadpleging als niet 
geslaagd beschouwen 
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betrekking heeft op die aspecten van de activiteiten van 
de onderneming of het concern die gevolgen hebben 
voor de werknemersbelangen; dat de Europese 
ondernemingsraad na afloop van deze vergadering een 
advies moet kunnen uitbrengen;  
ARTICLE 2 
f) "raadpleging": de gedachtenwisseling en het instellen 
van een dialoog tussen de werknemers-
vertegenwoordigers en het hoofdbestuur of een ander 
passender bestuursniveau;  
 

 

 

g) "raadpleging" : het instellen van een dialoog en de 
gedachtewisseling tussen de werknemersvertegenwoordigers en het 
hoofdbestuur of een ander, passender bestuursniveau, op een tijdstip, 
op een wijze en met een inhoud die de 
werknemersvertegenwoordigers in staat stellen om op basis van de 
verstrekte informatie over de voorgestelde maatregelen waarmee 
de raadpleging verband houdt, onverminderd de 
verantwoordelijkheden van de bedrijfsleiding, binnen een 
redelijke termijn een advies uit te brengen waarmee in de 
onderneming met een communautaire dimensie of het concern met 
een communautaire dimensie rekening kan worden gehouden; 
 

 
GRENSOVERSCHRIJDEND KARAKTER  

BIJLAGE 
a) a) De bevoegdheid van de Europese 

ondernemingsraad is beperkt tot 
informatieverstrekking en raadpleging over 
vraagstukken die van belang zijn voor de hele 
onderneming met een communautaire dimensie of het 
hele concern met een communautaire dimensie, of 
voor ten minste twee vestigingen of ondernemingen 
van het concern in verschillende Lidstaten 

In het geval van de in artikel 4, lid 2, bedoelde 
ondernemingen of concerns is de bevoegdheid van de 
Europese ondernemingsraad beperkt tot de 
aangelegenheden die van belang zijn voor alle vestigingen 
of alle ondernemingen van het concern in de Lidstaten 
dan wel voor ten minste twee van de vestigingen of 
ondernemingen van het concern in verschillende 
Lidstaten.  
 
 
 

Considerans  
(15) De werknemers en hun vertegenwoordigers 
moeten de zekerheid hebben dat zij, naargelang van het 
te bespreken onderwerp, op het passende bestuurs- en 
vertegenwoordigingsniveau worden geïnformeerd en 
geraadpleegd. Daartoe moeten de bevoegdheden en het 
taakgebied van de Europese ondernemingsraad worden 
onderscheiden van die van de nationale 
vertegenwoordigende organen en beperkt blijven tot 
transnationale kwesties. 

16(16) Om te bepalen of een kwestie transnationaal is, 
moet rekening worden gehouden met de mogelijke 
effecten ervan en met het desbetreffende bestuurs- en 
vertegenwoordigingsniveau. Een kwestie wordt in dit 
verband als transnationaal beschouwd als zij van 
belang is voor de hele onderneming of het hele concern 
of voor ten minste twee lidstaten. Dit zijn onder meer 
kwesties die, ongeacht het aantal betrokken lidstaten, 
voor het Europese personeelsbestand van betekenis zijn 
door de omvang van de gevolgen die zij kunnen 
hebben, of die overbrenging van werkzaamheden 
tussen lidstaten met zich brengen  

 
In tegenstelling tot richtlijn 94/45, die niet verwijst naar 
het transnationale karakter, specificeert de richtlijn na de 
revisie de betekenis van de transnationale vraagstukken: 
deze worden gedefinieerd als aangelegenheden die een 
onderneming of een groep ondernemingen als geheel 
aangaan of "minstens twee ondernemingen of vestigingen 
van de onderneming of van de groep die in twee 
verschillende lidstaten gevestigd zijn". 
Hoewel het transnationale karakter in de preambule van 
het ontwerp van richtlijn wordt gekarakteriseerd aan de 
hand van beslissingen die genomen worden in een andere 
lidstaat dan degene waar hun effecten te voelen zijn, 
komen deze overwegingen niet voor in de formulering die 
in het corpus van de tekst van de richtlijn gekozen is voor 
het concept van "transnationaal karakter". 
 De nieuwe versie van artikel 1 draait de richting om die 
de Europese wetgever bij het definiëren van het 
transnationale karakter van het stelsel van informatie en 
raadpleging bij collectieve ontslagen, delokalisaties van 
bedrijven gekozen heeft in richtlijn 2002/14 en in de 
overeenkomstige Europese rechtspraak, waarin de draad 
van het transnationale karakter nu net een parcours zou 
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ARTICLE 1er 

3. De informatieverstrekking aan en raadpleging van de 
werknemers vinden plaats op het passende bestuurs- en 
vertegenwoordigingsniveau naargelang van het te 
bespreken onderwerp. Te dien einde blijven de 
bevoegdheid van de Europese ondernemingsraad en het 
toepassingsgebied van de procedure voor de informatie 
en raadpleging van de werknemers die bij deze richtlijn 
wordt geregeld, beperkt tot transnationale kwesties. 

4. Een kwestie wordt als transnationaal beschouwd als 
zij van belang is voor de hele onderneming met een 
communautaire dimensie of het hele concern met een 
communautaire dimensie of voor ten minste twee 
ondernemingen of vestigingen van een onderneming of 
een concern in twee verschillende twee lidstaten. 

. 

 

 

volgen dat van de beslisser naar de persoon gaat die de 
gevolgen van de beslissing ondergaat. 
 
 

 
NIEUWE BIJZONDERE ONDERHANDELINGSGROEP 

ARTIKEL 5 
1. Teneinde de doelstelling van artikel 1, lid 1, te 
verwezenlijken opent het hoofdbestuur op eigen initiatief 
of op schriftelijk verzoek van ten minste 100 werknemers 
of hun vertegenwoordigers afkomstig uit ten minste twee 
ondernemingen of vestigingen in ten minste twee 
verschillende Lid-Staten onderhandelingen met het oog op 
de instelling van een Europese ondernemingsraad of een 
informatieverstrekkings- en raadplegingsprocedure. 
  
2. Daartoe wordt er een bijzondere onderhandelingsgroep 
samengesteld aan de hand van de volgende richtsnoeren:  
a) De Lid-Staten bepalen de wijze van verkiezing of 
aanwijzing van de leden van de bijzondere 
onderhandelingsgroep die op hun grondgebied moeten 
worden verkozen of aangewezen.  
 

ARTIKEL 5 
11. Teneinde de doelstelling van artikel 1, lid 1, te 
verwezenlijken opent het hoofdbestuur op eigen initiatief 
of op schriftelijk verzoek van ten minste 100 werknemers 
of hun vertegenwoordigers afkomstig uit ten minste twee 
ondernemingen of vestigingen in ten minste twee 
verschillende lidstaten onderhandelingen met het oog op 
de instelling van een Europese ondernemingsraad of een 
informatieverstrekkings- en raadplegingsprocedure  

2. Daartoe wordt er een bijzondere onderhandelingsgroep 
samengesteld aan de hand van de volgende richtsnoeren. 

a) De lidstaten bepalen de wijze van verkiezing of 
aanwijzing van de leden van de bijzondere 
onderhandelingsgroep die op hun grondgebied moeten 
worden verkozen of aangewezen. 

De vorige richtlijn wordt zo gewijzigd dat in de 
bijzondere onderhandelingsgroep de garantie bestaat dat 
elk land door minstens één werknemer 
vertegenwoordigd is en dat er een eenduidig criterium 
bestaat voor de toekenning van de mandaten op basis 
van de geografische spreiding van het personeel. 
In het bijzonder het EVV is in november 2004 samen 
met de uitbreiding van de Europese Unie naar 25 
lidstaten in de maand mei van dat jaar beginnen 
hameren op de noodzaak om het maximaal aantal leden 
van een bijzondere onderhandelingsgroep op te trekken 
om zo tegemoet te komen aan de eisen inzake de 
vertegenwoordiging van de nieuwe kleine lidstaten. 
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De Lid-Staten bepalen dat de werknemers van 
ondernemingen en/of vestigingen waar, om redenen 
buiten hun wil om, geen werknemersvertegenwoordigers 
zijn, het recht hebben om zelf leden van de bijzondere 
onderhandelingsgroep te verkiezen of aan te wijzen.  
De tweede alinea laat nationale wetgeving en/of 
praktijken inzake drempels voor de instelling van een 
werknemersvertegenwoordiging onverlet.   
 
b) De bijzondere onderhandelingsgroep telt ten minste 
drie en ten hoogste 17 leden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
3. De bijzondere onderhandelingsgroep heeft tot taak 
samen met het hoofdbestuur in een schriftelijke 
overeenkomst het werkterrein, de samenstelling, de 
bevoegdheid en de zittingsduur van de Europese 
ondernemingsraad of ondernemingsraden dan wel de 
modaliteiten van de instelling van een procedure ter 
informatie en raadpleging van de werknemers vast te 
stellen.  
 
  
 . 

De lidstaten bepalen dat de werknemers van 
ondernemingen en/of vestigingen waar, om redenen 
buiten hun wil om, geen werknemersvertegenwoordigers 
zijn, het recht hebben om zelf leden van de bijzondere 
onderhandelingsgroep te verkiezen of aan te wijzen. 

De tweede alinea laat nationale wetgeving en/of 
praktijken inzake drempels voor de instelling van een 
werknemersvertegenwoordiging onverlet. 

b) De leden van de bijzondere onderhandelingsgroep 
worden gekozen of aangewezen in verhouding tot het 
aantal werknemers dat in elke lidstaat werkzaam is in de 
onderneming met een communautaire dimensie of het 
concern met een communautaire dimensie door per 
lidstaat een zetel toe te wijzen voor elke 10 %, of een 
deel daarvan, van de werknemers die in de betrokken 
lidstaat werkzaam zijn, berekend over het totale aantal 
werknemers dat in alle lidstaten tezamen werkzaam is. 

c) Het hoofdbestuur, de plaatselijke besturen en de 
bevoegde Europese werknemers- en werkgevers-
organisaties worden in kennis gesteld van de 
samenstelling van de bijzondere onderhandelingsgroep 
en van het begin van de onderhandelingen. 

3. De bijzondere onderhandelingsgroep heeft tot taak 
samen met het hoofdbestuur in een schriftelijke 
overeenkomst het werkterrein, de samenstelling, de 
bevoegdheid en de zittingsduur van de Europese 
ondernemingsraad of ondernemingsraden dan wel de 
modaliteiten van de instelling van een procedure ter 
informatie en raadpleging van de werknemers vast te 
stellen. 
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ROL EN ERKENNING VAN DE EUROPESE VAKBONDSORGANISATIES  
ARTIKEL 5 
4. Met het oog op de sluiting van een overeenkomst als 
bedoeld in artikel 6 moet het hoofdbestuur een 
vergadering met de bijzondere onderhandelingsgroep 
beleggen. Het hoofdbestuur stelt de plaatselijke besturen 
daarvan in kennis.  
Ten behoeve van de onderhandelingen kan de bijzondere 
onderhandelingsgroep worden bijgestaan door 
deskundigen die zij zelf uitkiest.  
 

 

Considerans 27 
(27) Er moet erkenning worden gegeven aan de rol die 
erkende vakbondsorganisaties kunnen spelen in de 
onderhandeling of heronderhandeling over de overeenkomsten 
tot oprichting van Europese ondernemingsraden, ter 
ondersteuning van werknemersvertegenwoordigers die daar 
om vragen. Om hen in staat te stellen de oprichting van nieuwe 
Europese ondernemingsraden te volgen en good practices te 
bevorderen, moeten de als Europese sociale partners 
erkende bevoegde vakbonds- en werkgeversorganisaties van 
de opening van onderhandelingen in kennis worden gesteld. 
Erkend als bevoegde Europese vakbonds- en 
werkgeversorganisaties zijn de organisaties van sociale 
partners die door de Commissie overeenkomstig artikel 
138 van het Verdrag worden geraadpleegd. De lijst van 
deze organisaties wordt door de Commissie bijgewerkt en 
gepubliceerd.   
 
ARTIKEL 4  

4. Het bestuur van elke onderneming die deel uitmaakt van 
het concern met een communautaire dimensie, alsook het 
hoofdbestuur of het veronderstelde hoofdbestuur in de zin 
van de tweede alinea van lid 2 van de onderneming of het 
concern met een communautaire dimensie is 
verantwoordelijk voor het verkrijgen en het verzenden aan 
de bij de toepassing van deze richtlijn betrokken partijen 
van de nodige informatie voor de opening van 
onderhandelingen als bedoeld in artikel 5, en met name 
informatie over de structuur en het personeelsbestand van 
de onderneming of het concern. Deze verplichting betreft 
met name informatie over het in artikel 2, lid 1, onder a) en 
c), bedoelde aantal werknemers.   
ARTIKEL 5 

2.c) Het hoofdbestuur, de plaatselijke besturen en de 
bevoegde Europese werknemers- en werkgeversorganisaties 
worden in kennis gesteld van de samenstelling van de 
bijzondere onderhandelingsgroep en van het begin van de 
onderhandelingen. 

4. Met het oog op de sluiting van een overeenkomst als 

 
De nieuwe richtlijn voorziet de significante 
erkenning van de Europese vakbondsorganisaties, 
die op die manier een essentiële rol kunnen gaan 
spelen in de oprichtingsfase van Europese 
Ondernemingsraden. 
Artikel 4.4 voorziet dat Europese 
vakbondsorganisaties het recht hebben om 
informatie te verwerven over de structuur van de 
onderneming of over de structuur van de groep, een 
recht dat langs de kant van de onderneming 
tegelijkertijd de verantwoordelijkheid inhoudt om 
voor het begin van de onderhandelingen informatie 
te verstrekken. 
Artikel 5 geeft de erkende Europese federaties 
bijgevolg het recht om geïnformeerd te worden over 
de samenstelling van de bijzondere 
onderhandelingsgroep en over het opstarten van 
onderhandelingen in een EOR. 
Het is interessant op te merken dat het principe 
achter dit recht in de overwegingen ook wordt 
uitgebreid naar latere hernieuwde onderhandelingen 
over de EOR-overeenkomst, terwijl deze 
mogelijkheid niet voorkomt in het bindende gedeelte 
van de richtlijn. 
Tot de amendementen die de sociale partners met het 
oog op de revisie van richtlijn 94/45 aan de 
Commissie hadden gevraagd, behoorde tevens de 
vraag om een vertegenwoordiger van een op 
Europees vlak erkende vakbondsfederatie te laten 
deelnemen aan de bijzondere onderhandelingsgroep. 
Artikel 5.4 voorziet dan ook de mogelijkheid dat 
vakbondsorganisaties als expert tot de 
onderhandelingen kunnen worden toegelaten. 
Hierbij hebben zij de mogelijkheid om aan alle 
onderhandelingsvergaderingen met of zonder de 
onderneming deel te nemen wat verhindert dat de 
werkgever "vanuit een vooroordeel een veto tegen 
vakbondsdeelname uitoefent". 
Hoewel de Europese federaties de informatie 
vergaren, kunnen zij de onderhandelingen niet 
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bedoeld in artikel 6 moet het hoofdbestuur een vergadering 
met de bijzondere onderhandelingsgroep beleggen. Het 
hoofdbestuur stelt de plaatselijke besturen daarvan in 
kennis. 

Voor en na elke vergadering met het hoofdbestuur heeft de 
bijzondere onderhandelingsgroep het recht te vergaderen 
zonder dat de vertegenwoordigers van het hoofdbestuur 
daarbij aanwezig zijn, waarbij elk benodigd 
communicatiemiddel gebruikt moet kunnen worden. 

Ten behoeve van de onderhandelingen kan de bijzondere 
onderhandelingsgroep verzoeken in haar werk te worden 
bijgestaan door deskundigen naar eigen keuze, waaronder 
vertegenwoordigers van bevoegde, erkende 
vakbondsorganisaties op communautair niveau. Deze 
deskundigen en vakbondsvertegenwoordigers kunnen op 
verzoek van de bijzondere onderhandelingsgroep op 
onderhandelingsvergaderingen aanwezig zijn als adviseur. 
 

autonoom op gang brengen omdat het opstarten van 
de onderhandelingen gevraagd moet worden door 
minstens 100 werknemers in minstens twee 
lidstaten. Bovendien kan de werkgever de keuze van 
een vakbondsexpert voor de bijzondere 
onderhandelingsgroep beletten indien de expert in 
kwestie geen deel uitmaakt van een erkende 
Europese federatie. 
 

 
CONTINUITEIT VAN DE BESTAANDE AKKOORDEN 

Artikel 13 – Bestaande overeenkomsten  
1. Onverminderd het bepaalde in lid 2, zijn de uit deze 
richtlijn voortvloeiende verplichtingen niet van toepassing 
op de ondernemingen met een communautaire dimensie 
en de concerns met een communautaire dimensie waar 
reeds, hetzij op de in artikel 14, lid 1, voor de 
tenuitvoerlegging van deze richtlijn in de betrokken 
Lidstaat bepaalde datum, hetzij op een eerdere datum, een 
voor alle werknemers geldende overeenkomst inzake 
grensoverschrijdende informatie en raadpleging van de 
werknemers van kracht is.  
2. Bij het verstrijken van de in lid 1 bedoelde 
overeenkomsten kunnen partijen bij die overeenkomsten 
gezamenlijk besluiten om die overeenkomsten te 
verlengen.  
Indien dit niet gebeurt, zijn de bepalingen van deze 
richtlijn van toepassing.  
 
 

Considerans 7 
(7Het is nodig de communautaire wetgeving inzake de 
transnationale informatie en raadpleging van de werknemers te 
moderniseren teneinde de effectiviteit van de rechten inzake 
transnationale informatieverstrekking aan en raadpleging van de 
werknemers te waarborgen, het aandeel bedrijven met een 
Europese ondernemingsraad te verhogen en het tegelijk mogelijk 
te maken dat bestaande overeenkomsten van kracht blijven, de 
problemen met de praktische toepassing van Richtlijn 94/45/EG 
op te lossen, de rechtsonzekerheid in verband met een aantal 
bepalingen van de richtlijn of het ontbreken van een aantal 
bepalingen te verhelpen, en de communautaire wetgevings-
instrumenten inzake informatie en raadpleging van de werknemer 
beter op elkaar te doen aansluiten 
 
Considerans 41 
(41) Tenzij deze aanpassingsbepaling wordt toegepast, moeten 
de bestaande overeenkomsten kunnen worden voortgezet om te 
voorkomen dat er over moet worden onderhandeld terwijl dat 
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niet nodig is. Er moet worden bepaald dat de uit deze richtlijn 
voortvloeiende verplichtingen niet van toepassing zijn op 
overeenkomsten die vóór 22 september 1996 overeenkomstig 
artikel 13, lid 1, van Richtlijn 94/45/EG of overeenkomstig 
artikel 3, lid 1, van Richtlijn 97/74/EG [7] zijn gesloten, 
zolang deze van kracht zijn. Voorts wordt door middel van 
deze richtlijn geen algemene verplichting ingesteld om 
opnieuw te onderhandelen over overeenkomsten die tussen 22 
september 1996 en 5 juni 2011 overeenkomstig artikel 6 van 
Richtlijn 94/45/EG zijn gesloten. 

Artikel 14 

Vigerende overeenkomsten 

1. Onverminderd artikel 13 zijn de op de uit de onderhavige 
richtlijn voortvloeiende verplichtingen niet van toepassing op 
bedrijven of concerns met een communautaire dimensie 
waarin: 

a) overeenkomstig artikel 13, lid 1, van Richtlijn 94/45/EG of 
artikel 3, lid 1, van Richtlijn 97/74/EG een voor het gehele 
personeelsbestand geldende overeenkomst of een aantal 
overeenkomsten is gesloten uit hoofde waarvan werknemers 
grensoverschrijdend worden geïnformeerd en geraadpleegd, of 
indien dergelijke overeenkomsten worden aangepast wegens 
wijzigingen in de ondernemingen of concerns ; 

of  

b) een overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn 94/45/EG 
gesloten overeenkomst wordt ondertekend of herzien in de 
periode tussen 5 juni 2009 en 5 juni 2011. 

De nationale wetgeving die geldt op het ogenblik dat de 
overeenkomst wordt ondertekend of herzien, blijft gelden voor 
de onder het toepassingsgebied van de in de eerste alinea, onder 
b), bedoelde ondernemingen of concerns. 

2. Bij het verstrijken van de in lid 1 bedoelde overeenkomsten 
kunnen partijen bij die overeenkomsten gezamenlijk besluiten 
om die overeenkomsten te verlengen of te herzien. Indien dit 
niet gebeurt, zijn de bepalingen van deze richtlijn van 
toepassing. 
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ROL EN BESCHERMING VAN DE WERKNEMERSVERTEGENWOORDIGERS  
Artikel 10 - Bescherming van de 
werknemersvertegenwoordigers 

 
 De leden van de bijzondere onderhandelingsgroep, de 
leden van de Europese ondernemingsraad en de 
werknemersvertegenwoordigers die hun taak in het 
kader van de procedure van artikel 6, lid 3, vervullen, 
genieten bij het verrichten van hun taak een zelfde 
bescherming en vergelijkbare waarborgen als de 
werknemersvertegenwoordigers bij of krachtens de 
nationale wetgeving en/of de gebruiken in het land waar 
zij hun dienstbetrekking hebben.  
Dit betreft in het bijzonder het deelnemen aan de 
vergaderingen van de bijzondere onderhandelingsgroep 
of de Europese ondernemingsraad of aan andere 
vergaderingen in het kader van de in artikel 6, lid 3, 
bedoelde overeenkomst en de betaling van het loon van 
de leden die behoren tot het personeel van de 
onderneming met een communautaire dimensie of het 
concern met een communautaire dimensie, voor de duur 
dat zij van het werk afwezig moeten zijn om hun taak te 
vervullen.  
 
 

Artikel 10 
Rol en bescherming van de werknemersvertegenwoordigers 
1. Onverminderd de bevoegdheden van andere organen of 
organisaties ter zake, moeten de leden van de Europese 
ondernemingsraad beschikken over de middelen die nodig zijn om 
de uit de onderhavige richtlijn voortvloeiende rechten te doen 
gelden, teneinde gezamenlijk de belangen van de werknemers van 
de onderneming met een communautaire dimensie of het concern 
met een communautaire dimensie te vertegenwoordigen. 
2. Onverminderd artikel 8 informeren de leden van de Europese 
ondernemingsraad de werknemersvertegenwoordigers van de 
vestigingen of ondernemingen van een concern met een 
communautaire dimensie of, bij ontstentenis daarvan, alle 
werknemers over de inhoud en de resultaten van de informatie- en 
raadplegingsprocedure die overeenkomstig deze richtlijn heeft 
plaatsgevonden. 
3. De leden van de bijzondere onderhandelingsgroep, de leden van 
de Europese ondernemingsraad en de werknemers-
vertegenwoordigers die hun taak in het kader van de procedure van 
artikel 6, lid 3, vervullen, genieten bij het verrichten van hun taak 
een soortgelijke bescherming en soortgelijke waarborgen als de 
werknemersvertegenwoordigers bij of krachtens de nationale 
wetgeving en/of volgens de gebruiken in het land waar zij hun 
dienstbetrekking hebben. 
Dit betreft in het bijzonder het deelnemen aan de vergaderingen van 
de bijzondere onderhandelingsgroep of de Europese 
ondernemingsraad of aan andere vergaderingen in het kader van de 
in artikel 6, lid 3, bedoelde overeenkomst en de betaling van het 
loon van de leden die behoren tot het personeel van de onderneming 
met een communautaire dimensie of het concern met een 
communautaire dimensie, voor de duur dat zij van het werk afwezig 
moeten zijn om hun taak te vervullen. 
4. Voor zover dit voor het verrichten van hun vertegenwoordigings-
taken in een internationale context noodzakelijk is, krijgen de leden 
van de bijzondere onderhandelingsgroep en de Europese 
ondernemingsraad scholing met behoud van salaris aangeboden 
 

De revisie van de richtlijn beklemtoont de 
noodzaak van een grotere rol en een grotere 
bescherming van de 
werknemersvertegenwoordigers, zoals voorzien in 
de amendementen die de Europese sociale 
partners in augustus 2008 hebben voorgesteld. 
De sociale partners beklemtoonden toen in het 
bijzonder de noodzaak om aan de leden van de 
BOG en van de EOR niet alleen een algemeen 
recht op toegang tot opleiding te geven, maar om 
hen een professionele opleiding te verstrekken. 
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SAMENSTELLING VAN DE EOR 
BIJLAGE  
c) De Europese ondernemingsraad telt ten minste drie en 
ten hoogste 30 leden.  
Indien de omvang zulks rechtvaardigt, kiest de Europese 
ondernemingsraad uit zijn midden een beperkt comité met 
ten hoogste drie leden.  
De Europese ondernemingsraad stelt zijn reglement van 
orde vast.     
 
d) Bij de verkiezing of de aanwijzing van de leden van de 
Europese ondernemingsraad:  
- wordt in eerste instantie gezorgd voor 
vertegenwoordiging door één lid per Lidstaat waarin de 
onderneming met een communautaire dimensie over een 
of meer vestigingen beschikt of waarin het concern met 
een communautaire dimensie de zeggenschap 
uitoefenende onderneming of een of meer ondernemingen 
heeft waarover zeggenschap wordt uitgeoefend;  
- wordt vervolgens gezorgd voor vertegenwoordiging 
door de overige leden in verhouding tot het aantal 
werknemers in de vestigingen, de zeggenschap 
uitoefenende onderneming of de ondernemingen waarover 
zeggenschap wordt uitgeoefend, overeenkomstig de 
wetgeving van de Lidstaat op het grondgebied waarvan 
het hoofdbestuur is gevestigd;  
Werkingskosten  
BIJLAGE 7. De huishoudelijke uitgaven van de Europese 
ondernemingsraad worden gedragen door het 
hoofdbestuur.  
Het betrokken hoofdbestuur stelt de leden van de 
Europese ondernemingsraad zodanige financiële en 
materiële middelen ter beschikking dat zij hun taken op 
passende wijze kunnen verrichten.  
Met name worden, tenzij anders is overeengekomen, de 
kosten in verband met de organisatie van de 
vergaderingen en de vertolking alsmede de reis- en 
verblijfkosten van de leden van de Europese 
ondernemingsraad en van het beperkt comité ten laste 
genomen door het hoofdbestuur.  
Met inachtneming van deze beginselen kunnen de Lid-
Staten budgettaire voorschriften inzake de werking van de 

SUBSIDIAIRE VOORSCHRIFTEN  

De leden van de Europese ondernemingsraad worden 
overeenkomstig de wetgevingen en/of gebruiken van 
de lidstaten gekozen of aangewezen. 

c) De leden van de Europese ondernemingsraad 
worden gekozen of aangewezen in verhouding tot het 
aantal werknemers dat in elke lidstaat werkzaam is in 
de onderneming met een communautaire dimensie of 
het concern met een communautaire dimensie door per 
lidstaat een zetel toe te wijzen voor elke 10 %, of een 
deel daarvan, van de werknemers die in de betrokken 
lidstaat werkzaam zijn, berekend over het totale aantal 
werknemers dat in alle lidstaten tezamen werkzaam is. 

d) Om zijn werkzaamheden te coördineren kiest de 
Europese ondernemingsraad uit zijn midden een 
beperkt comité met ten hoogste vijf leden, waarbij 
ervoor gezorgd wordt dat de voorwaarden voor zijn 
functioneren zodanig geregeld zijn dat het zijn 
werkzaamheden regelmatig uit kan oefenen. 

SUBSIDIAIRE VOORSCHRIFTEN  

5. De Europese ondernemingsraad of het beperkt 
comité kan zich laten bijstaan door deskundigen van 
zijn keuze, voor zover dit voor het verrichten van zijn 
taken noodzakelijk is. 

6. De huishoudelijke uitgaven van de Europese 
ondernemingsraad worden gedragen door het 
hoofdbestuur. 

Het betrokken hoofdbestuur stelt de leden van de 
Europese ondernemingsraad zodanige financiële en 
materiële middelen ter beschikking dat zij hun taken op 
passende wijze kunnen verrichten. 

Met name worden, tenzij anders is overeengekomen, de 
kosten in verband met de organisatie van de 
vergaderingen en de vertolking alsmede de reis- en 
verblijfkosten van de leden van de Europese 

De formule voor de samenstelling van de EOR en voor de 
toekenning van de mandaten neemt de formule over die 
de nieuwe richtlijn voorziet voor de bijzondere 
onderhandelingsgroep. Zij specificeert inderdaad de 
aanwezigheid van één lid voor elke schijf die gelijk is aan 
10 % van het totaal aantal werknemers in alle lidstaten 
samen, of aan een fractie hiervan. 
Het aantal deelnemers aan het beperkt comité wordt 
opgetrokken en gaat van 3 naar maximum 5. 
Tevens wordt voor dit comité de mogelijkheid voorzien 
om zich te laten bijstaan door een expert naar keuze. 
Zoals reeds vastgelegd in de vorige richtlijn, wordt ook nu 
bepaald dat de kosten voor het organiseren en voor de 
tolken ten laste van de werkgever moeten zijn. 
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Europese ondernemingsraad vaststellen. Zij kunnen met 
name de kosten van inschakeling van deskundigen 
beperken tot één deskundige  
 

ondernemingsraad en van het beperkt comité ten laste 
genomen door het hoofdbestuur. 
Met inachtneming van deze beginselen kunnen de 
lidstaten budgettaire voorschriften inzake de werking van 
de Europese ondernemingsraad vaststellen. Zij kunnen 
met name de kosten van inschakeling van deskundigen 
beperken tot één deskundige.     

 
WIJZIGING VAN DE SAMENSTELLING VAN DE EOR 

 Considerans  
(40) Wanneer de structuur van de onderneming of het 
concern ingrijpend wordt gewijzigd, bijvoorbeeld bij 
een fusie, overname of splitsing, moet(en) de bestaande 
Europese ondernemingsra(a)d(en) worden aangepast. 
Deze aanpassing moet bij voorkeur plaatsvinden 
volgens de bepalingen van de toepasselijke 
overeenkomst, voor zover deze bepalingen het 
daadwerkelijk mogelijk maken de nodige aanpassing 
door te voeren. Als dit niet het geval is en als een 
verzoek wordt ingediend waaruit blijkt dat 
onderhandelingen noodzakelijk zijn, worden 
onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst 
ingeleid, waarbij de leden van de bestaande Europese 
ondernemingsra(a)d(en) moeten worden betrokken. 
Om het mogelijk te maken de werknemers tijdens de 
vaak beslissende periode waarin de structuur wordt 
veranderd, te informeren en te raadplegen, moet(en) de 
bestaande Europese ondernemingsra(a)d(en), eventueel 
op aangepaste wijze, kunnen blijven functioneren 
zolang er nog geen nieuwe overeenkomst is gesloten. 
Wanneer een nieuwe overeenkomst wordt getekend, 
moeten de eerder opgerichte ondernemingsraden 
worden ontbonden en moeten de overeenkomsten 
waarbij zij zijn ingesteld, ongeacht de daarin vervatte 
bepalingen betreffende geldigheid of opzegging, 
kunnen worden beëindigd. 
(41) Tenzij deze aanpassingsbepaling wordt toegepast, 
moeten de bestaande overeenkomsten kunnen worden 
voortgezet om te voorkomen dat er over moet worden 
onderhandeld terwijl dat niet nodig is. Er moet worden 

Bij economische transacties die een fusie, acquisitie of 
opsplitsing van de structuur van de onderneming 
inhouden, voorziet de nieuwe richtlijn dat de 
samenstelling van de EOR aan die aanpassingen wordt 
aangepast, waarbij zowel de mogelijkheid wordt geboden 
om een deel van de leden van de EOR in de BOG te 
behouden als om te blijven werken op basis van de 
voorafgaande akkoorden. De verplichting om nieuwe 
onderhandelingen op te starten blijft echter bestaan. 
Daarom is deze overweging in strijd met de eis van de 
sociale partners dat de ontbinding van de bestaande EOR 
moest worden vermeden. 
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bepaald dat de uit deze richtlijn voortvloeiende 
verplichtingen niet van toepassing zijn op 
overeenkomsten die vóór 22 september 1996 
overeenkomstig artikel 13, lid 1, van Richtlijn 94/45/EG 
of overeenkomstig artikel 3, lid 1, van Richtlijn 
97/74/EG [7] zijn gesloten, zolang deze van kracht zijn. 
Voorts wordt door middel van deze richtlijn geen 
algemene verplichting ingesteld om opnieuw te 
onderhandelen over overeenkomsten die tussen 22 
september 1996 en 5 juni 2011 overeenkomstig artikel 6 
van Richtlijn 94/45/EG zijn gesloten. 

 
ONDERNEMING MET EEN COMMUNAUTAIRE DIMENSIE : DEFINITIE    

Artikel 2 - Definities 
1. In deze richtlijn wordt verstaan onder :  

a) "onderneming met een communautaire dimensie": een 
onderneming met ten minste 1 000 werknemers in de 
Lidstaten en, in ten minste twee Lidstaten, elk ten minste 
150 werknemers;  

b) "concern": een groep bestaande uit een onderneming 
die zeggenschap uitoefent en de ondernemingen waarover 
zeggenschap wordt uitgeoefend;  

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

- het heeft ten minste 1 000 werknemers in de Lidstaten,  

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

in 

- ten minste één onderneming van het concern heeft ten 
minste 150 werknemers in een Lidstaat, en ten minste een 
andere onderneming van het concern heeft ten minste 150 
werknemers in een andere Lidstaat;  
 
 

Artikel 2 - Definities 
1. In deze richtlijn wordt verstaan onder: 
a) "onderneming met een communautaire dimensie" 
: een onderneming met ten minste 1000 werknemers 
in de lidstaten en, in ten minste twee lidstaten, elk 
ten minste 150 werknemers; 
b) "concern" : een groep bestaande uit een 
onderneming die zeggenschap uitoefent en de 
ondernemingen waarover zeggenschap wordt 
uitgeoefend; 
c) "concern met een communautaire dimensie" :  
een concern dat voldoet aan de volgende 
voorwaarden: 
- het heeft ten minste 1000 werknemers in de 
lidstaten, 
- het bestaat uit ten minste twee ondernemingen die 
deel uitmaken van het concern, in verschillende 
lidstaten, 
en 
- ten minste één onderneming van het concern heeft 
ten minste 150 werknemers in een lidstaat, en ten 
minste een andere onderneming van het concern 
heeft ten minste 150 werknemers in een andere 
lidstaat; 

  

Identiek in de nieuwe en oude teksten   
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VERBAND TUSSEN ONDERHAVIGE RICHTLIJN EN ANDERE COMMUNAUTAIRE EN NATIONALE 
BEPALINGEN  

Article 12 - Verband van deze richtlijn met andere 
bepalingen 
1. Deze richtlijn is van toepassing onverminderd de 
maatregelen die zijn genomen krachtens Richtlijn 
75/129/EEG van de Raad van 17 februari 1975 
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen 
der Lidstaten inzake collectief ontslag (7) en krachtens 
Richtlijn 77/187/EEG van de Raad van 14 februari 1977 
inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der 
Lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de 
werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen 
of onderdelen daarvan (8).  
2. Deze richtlijn laat de krachtens de nationale wetgeving 
bestaande rechten van de werknemers inzake 
informatieverstrekking en raadpleging onverlet 
  
 
 

Artikel 12 - Verband met andere communautaire en 
nationale bepalingen 

1. De informatieverstrekking aan en raadpleging van de 
Europese ondernemingsraad zijn gekoppeld aan de 
informatieverstrekking aan en raadpleging van de 
nationale organen die de werknemers 
vertegenwoordigen, met inachtneming van hun 
respectieve bevoegdheden en taakgebieden en de in 
artikel 1, lid 3, vermelde beginselen. 

2. Hoe de informatieverstrekking aan en raadpleging 
van de Europese ondernemingsraad en de nationale 
werknemersvertegenwoordigingsorganen aan elkaar 
worden gekoppeld, wordt bepaald bij de in artikel 6 
bedoelde overeenkomst. Die overeenkomst geldt 
onverminderd de nationale rechtsbepalingen en/of 
gebruiken inzake informatie en raadpleging van de 
werknemers. 

3. Indien deze koppeling niet door een overeenkomst is 
geregeld, bepalen de lidstaten dat het proces van 
informatieverstrekking en raadpleging in de Europese 
ondernemingsraad en in de nationale organen die de 
werknemers vertegenwoordigen wordt uitgevoerd 
indien er beslissingen worden overwogen die 
waarschijnlijk belangrijke wijzigingen in de 
arbeidsorganisatie of de arbeidsovereenkomsten met 
zich brengen. 

4. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de procedures 
voor informatieverstrekking en raadpleging als bedoeld 
in artikel 2 van Richtlijn 2002/14/EG, noch aan de 
specifieke procedures als bedoeld in Richtlijn 
98/59/EG en artikel 7 van Richtlijn 2001/23/EG. 
5. De tenuitvoerlegging van deze richtlijn mag geen 
rechtvaardiging vormen voor een achteruitgang ten 
opzichte van de bestaande situatie in de lidstaten wat 
betreft het algemene niveau van bescherming van de 
werknemers op de onder deze richtlijn vallende gebieden. 

Indien er geen akkoord bereikt wordt zoals voorzien in 
artikel 6 inzake de coördinatie tussen de EOR en de 
nationale vakbondsvertegenwoordigingen, moeten de 
lidstaten ervoor zorgen dat de informatie- en 
raadplegingsprocessen op het niveau van de nationale 
vertegenwoordigingen verlopen alsof er een EOR zou 
zijn. De richtlijn beperkt die hypothese tot de gevallen 
waarin de beslissingen betrekking kunnen hebben op 
wijzigingen in de organisatie van het werk of op 
contractuele wijzigingen. Tevens wordt beklemtoond dat 
de toepassing van de richtlijn niet tot gevolg mag hebben 
dat de nationale normen erop achteruit gaat. 
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