
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interne Procedure voor onderhandelingen op 
multinationaal/transnationaal ondernemingsniveau  

 
VOORWOORD 
 
Richtlijn 94/45 en de herwerkte versie ervan, Richtlijn 09/38, hebben de verplichting  
ingevoerd dat alle ondernemingen met meer dan 1000 werknemers in de EER en met 
minimaal 150 werknemers in minstens twee Lidstaten, een Europese Ondernemingsraad 
moeten oprichten of een procedure moeten starten voor informatie en raadpleging van 
werknemers.  
 
 
1. INLEIDING   
 
Collectief onderhandelen is een kernbevoegdheid van nationale vakverenigingen en hun 
plaatselijke vertegenwoordigers, die gebaseerd is op de nationale wetgeving en 
verschillende praktijken in verschillende landen. Omdat de mandaten in handen van de 
vakbonden zijn, hebben de EOR’en geen mandaat voor collectieve onderhandelingen en 
mogen ze in dergelijke kwesties geen tegengewicht voor het management vormen. Het is in 
het belang van de EFBH en haar leden om ervoor te zorgen dat de vakbonden volledig 
betrokken zijn bij alle mogelijke onderhandelingsprocessen, ook op Europees niveau.  
 
Het kan gebeuren dat een overeenkomst tussen het management van de onderneming en 
de vakbonden op Europees niveau de meest praktische oplossing blijkt te zijn. EFBH-leden 
die in de onderneming werken, kunnen in dergelijke gevallen beslissen om zich hierbij te 
betrekken onder de coördinatie van de EFBH. Deze situatie verschilt van de situatie voorzien 
voor de sectorale en de intersectorale sociale dialoog, volgens dewelke het Uitvoerend 
Bestuur met een tweederde meerderheid kan beslissen om aan de EFBH een mandaat te 
geven voor onderhandelingen over een Europese kaderovereenkomst.  
 
In het geval van Europese ondernemingsovereenkomsten worden we geconfronteerd met 3 
belangrijke probleempunten:   
• Tot vandaag bestaat er nog altijd geen kader voor Europese 

ondernemingsovereenkomsten, wat betekent dat er over eender welke overeenkomst ook 
moet worden onderhandeld en geïmplementeerd op nationaal niveau in overeenstemming 
met nationale systemen en tradities.  

• Er is voor vakbonden geen rol gegarandeerd op Europees ondernemingsniveau.  
• Geen interne procedures voor mandaten en evaluatie van dergelijke overeenkomsten 

binnen de EFBH.  
 
Maar zelfs als er op Europees niveau geen wettelijk kader is voor het deelnemen van 
vakbonden aan onderhandelingen op Europees ondernemingsniveau, dan nog kan de EFBH 
de betrokkenheid van vakbonden in de praktijk aanmoedigen. Derhalve moet de EFBH haar 
eigen interne richtsnoeren en procedures geven voor die gevallen waarin de EFBH bij het 
proces betrokken is. Deze richtsnoeren moeten informatie geven over de manier waarop 
dergelijke Europese ondernemingsonderhandelingen moet worden georganiseerd en hoe 
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deze onderhandelingen rekening moeten houden met de verschillende nationale praktijken, 
met het feit dat geen twee bedrijven identiek zijn, en met het implementatieprobleem. 
Zodoende zal in de praktijk geval per geval worden behandeld, maar dit moet dan wel 
gebaseerd zijn op een aantal algemene elementen. In elk geval is het belangrijk te noteren 
dat er in een overeenkomst op Europees Ondernemingsniveau geen regressieclausule mag 
staan.  
 
 
PROCEDURE VOOR ONDERHANDELINGEN OP MULTINATIONAAL 
ONDERNEMINGSNIVEAU  
  
De EFBH legt de volgende procedure enkel vast voor die gevallen waarbij de EFBH 
betrokken is en waar er een duidelijke intentie en inzet van de beide partijen bestaat om een 
overeenkomst te bereiken. Dit geldt niet voor de bestaande raadplegingprocessen die reeds 
plaats vinden op EOR-niveau. In feite reikt deze procedure enkel structuren en procedures 
aan die men moet volgen en ze geeft geen aanwijzingen over de thema’s of de inhoud 
waarover deze onderhandelingen gaan. Wanneer een onderneming kenbaar maakt dat ze 
de intentie heeft om onderhandelingen te beginnen, of wanneer de EOR of de in de 
onderneming werkende vakbonden zeggen dat ze dit willen, dan moet de volgende 
procedure worden gerespecteerd:  
 
1. Voorafgaande procedure voor informatie en raadpleging  
 

a. Voorafgaande aan eender welke onderhandeling tussen Management/EOR, moet de 
EFBH-coördinator het EFBH-secretariaat raadplegen over de kwestie die voor de 
onderhandeling is voorgesteld.  
Er zal dan een volledige informatie- en consultatieronde worden georganiseerd 
waarbij alle in de onderneming aanwezige vakbonden, het EFBH-secretariaat, het 
EOR beperkt comité en de EOR worden betrokken. De betrokken vakbonden moeten 
akkoord gaan om de onderhandelingen te beginnen. Zo moeten dit bij voorkeur 
unaniem doen. Als er geen unanimiteit kan worden bereikt, dan moet de beslissing 
worden genomen door minstens een tweederde meerderheid in elk betrokken land. 
Desondanks kan een land dat 5 % of minder van het totale Europese aantal 
personeelsleden vertegenwoordigt, geen beslissing voor het starten van 
onderhandelingen blokkeren. De beslissing zal worden genomen volgens hun 
nationale praktijken en tradities (maar de EFBH vraagt wel aan vakbonden die lid zijn, 
om de methodes te verduidelijken die in elk land worden gebruikt om tot een 
dergelijke beslissing te komen en om de EFBH te informeren over deze methode).  
 

b. Tegelijkertijd zal de EFBH-coördinator aan het EFBH-secretariaat laten weten dat het 
proces werd gestart.  

 
2. Over het mandaat voor deze onderhandelingen zal per geval worden beslist. Het 

mandaat zal door de betrokken vakbonden worden gegeven, bij voorkeur unaniem. 
Indien er geen unanimiteit kan worden bereikt, dan moet de beslissing (volgens de eigen 
nationale praktijken en tradities) worden genomen door minstens een tweederde 
meerderheid in elk betrokken land. Desondanks kan een land dat 5 % of minder van het 
totale Europese aantal personeelsleden vertegenwoordigt, geen beslissing voor het 
starten van onderhandelingen blokkeren. Het mandaat moet het volgende omvatten:   

 
a. De concrete thema’s, gezichtspunten, beleidsvoeringen, d.w.z. het officiële standpunt 

van het mandaat.  
 
b. Details over de manier waarop het onderhandelingsproces moet gebeuren en de 

samenstelling van de volledige onderhandeling-/controlegroep.  
 

c. Non-regressieclausule.  De implementatie van deze Overeenkomst zal in geen enkel 
geval gegronde redenen bevatten voor het beperken van het niveau of de 
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wettelijkheid van nationaal of lokaal onderhandelde C.A.O.-akkoorden tussen 
erkende vakbonden en werkgevers in de individuele landen.  

 
Het onderhandelingsteam moet een concreet voorstel hebben en het team moet met het 
management vergaderen in naam van de volledige onderhandelingsgroep. Dit 
onderhandelingsteam moet bestaan uit minstens één afgevaardigde van de EFBH 
evenals afgevaardigden van de betrokken vakbonden, waarvan één de 
onderhandelingen zal leiden. Tot het onderhandelingsteam moeten ook vakbondsleden 
van de EOR en/of het EOR beperkt comité behoren. Het mandatendocument zal worden 
opgesteld door de collega die de EFBH in de EOR vertegenwoordigt (EFBH-EOR-
coördinator) en naar de vakbonden worden verstuurd voor commentaren en 
amendementen, alvorens het zal rondgaan ter goedkeuring.  
 
 
De onderhandelingen moeten streven naar een ondertekende overeenkomst.  
 
Ingeval er andere Europese Vakverenigingen betrokken zijn, moeten we streven naar 
een gemeenschappelijk mandatendocument.  

 
3. Het EFBH-secretariaat moet het Uitvoerend Bestuur en de relevante beleidscomités en 

de betrokken vakbonden op de hoogte houden over de onderhandelingen en hun 
resultaten.  

 
4. Het onderhandelingsteam moet de ontwerpovereenkomst aan de voltallige 

onderhandelingsgroep voorstellen voor evaluatie. Deze ontwerpovereenkomst moet door 
de betrokken vakbonden worden goedgekeurd. Dit moet bij voorkeur unaniem gebeuren. 
Indien er geen unanimiteit kan worden bereikt, dan moet de beslissing worden genomen 
door minstens een tweederde meerderheid in elk betrokken land. Dit 
besluitvormingsproces moet ook hier verlopen volgens de eigen nationale praktijken en 
tradities. 

 
5. De EFBH zal in de persoon van de Algemene Secretaris of een andere persoon die van 

hem het mandaat heeft gekregen, de overeenkomst ondertekenen uit naam van de 
vakbonden die op het moment van de ondertekening in de onderneming betrokken zijn. 
De EFBH heeft het recht om Europabrede overeenkomsten tussen het Management van 
een bedrijf en niet-vertegenwoordigende partners niet te erkennen. 

 
6. Alle betrokken vakbonden moeten akkoord gaan om de ondertekende overeenkomst te 

implementeren. De overeenkomst wordt geïmplementeerd volgens de nationale 
praktijken, het wettelijk kader en het C.A.O.-systeem van de betrokken landen.  

 
7. Aan het Uitvoerend Bestuur en aan alle relevante Beleidscomités moet er volledige 

informatie over eender welke ondertekende overeenkomst worden gegeven.  
 
8. De EOR en diens coördinator zullen de implementatie en de voortzetting van de 

overeenkomst controleren. 
 
 
 
 
 


