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INHOUDSOPGAVE SAMENORDENING VAN DE WETGEVING
Wet van 27 juni 1921 

 

Wet van 20 september 1948  

Wet van 16 april 1963  

Wet van 8 april 1965  

Wet van 12 april 1965  

Koninklijk besluit van 18 juli 1966 ö
 

Koninklijk besluit van 30 maart 1967 
 

Arbeidswet van 16 maart 1971  

Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 maart 1972 

 

Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 1973 

 

Decreet van de Nederlandse Cultuurraad van 19 juli 1973 

 

Koninklijk besluit van 27 november 1973 ë
 

Wet van 4 januari 1974  

Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 1974 

 

Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1975 

 

Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 1975 

 

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 1975 

 

Koninklijk besluit van 24 mei 1976  

Wet van 3 juli 1978  

Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 1979 

 

Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 1979 

 

Decreet van de Franse gemeenschapsraad van 30 juni 1982 

 

Wet van 19 juli 1983 
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Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 1975 

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 1975 

Koninklijk besluit van 24 mei 1976 

Wet van 3 juli 1978 

Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 1979 

Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 1979 

Decreet van de Franse gemeenschapsraad van 30 juni 1982 

Wet van 19 juli 1983
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Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 1983 
ë

 

Herstelwet van 22 januari 1985 
 

Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 1987 

 

Koninklijk besluit van 14 juli 1987 
é  

Wet van 24 juli 1987 
 

Wet van 19 maart 1991 
é

 
Normen betreffende de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de ondernemingsraad, goedgekeurd door 
de Raad van het Instituut der Bedrijfsrevisoren op 7 februari 1992  

Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 februari 1992 

 

Koninklijk besluit van 7 december 1992 
 

Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 1993 

 

Wet van 30 maart 1994  

Koninklijk besluit van 17 juni 1994 
 

Decreet van 5 april 1995 
 

Koninklijk besluit van 7 april 1995 
 

Ministerieel besluit van 19 juni 1995 
 

Wet van 22 december 1995 
 

Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 1996 

 

Koninklijk besluit van 4 augustus 1996  

Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1997 

 

Faillissementswet van 8 augustus 1997  

Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1998 

 

Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 1999 

 

Wetboek van vennootschappen - Wet van 7 mei 1999 
 

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 
 

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 bis van 19 december 2001 
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Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2002, 

 

Wet van 26 juni 2002  

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 

 

De programmawet van 8 april 2003.  

Wet van 28 april 2003 
 

Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2004, 
 

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85 van 9 november 2005 
 

Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2007, 
ö

 

Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2007, 

 

Koninklijk besluit van 23 maart 2007 
 

Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen  

Wet van 10 mei 2007 
 

Wet van 4 december 2007  

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 94 van 29 april 2008 
 

Wet van 31 januari 2009 ï  

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 van 1 april 2009 
 

Decreet van 8 mei 2009  

Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 
 

Ministerieel besluit van 1 oktober 2009 
§ °

 

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 101 van 21 december 2010 
 

Wet van 22 april 2012  

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 
 

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 104 van 27 juni 2012 
 

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108 van 16 juli 2013 

…………………………………………………………  

Koninklijk Besluit van 25 april 2014 
 

Ministerieel Besluit van 25 april 2014 
 

Wet van 18 december 2015 ë ë
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…………………………………………………………

Koninklijk Besluit van 25 april 2014 

Ministerieel Besluit van 25 april 2014 

Wet van 18 december 2015 ë ë
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Wet van 7 december 2016  

Wet van 5 maart 2017  

Wet van 3 september 2017 ë
 

Koninklijk besluit van 11 februari 2019  

Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019  

Koninklijk besluit van 4 april 2019  

Wet van 28 april 2020 

 

Collectieve arbeidsovereenkomst Nr. 148 van 7 oktober 2020 

 

Collectieve arbeidsovereenkomst Nr. 149 van 26 januari 2021 
 

Beknopte trefwoordenlijst  
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Samenordening 
van de wetgeving 
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•
KB’s van 01 maart 1971, nr. 4 van 11 oktober 1978, nr. 15 van 23 oktober 1978;

•

•

•

Art. 14. § 1. 
§§

1°

2°
categorieën

3°kaderleden:
2°,

4°r

5°r

§ 2. a) 
§

industriële

éénz

WWeett  vvaann  2277  jjuunnii  11992211  

Sectie IV. De Ondernemingsraden 
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één

§
1°.

continuïteit,

§ ° 5°.
§ 3. industriële

§ 4. § §
gorieën

§ 5. 

§ 6. §§

§
§

Art. 15. 

°

°

industriële

comités

‘

°
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één

§
1°.

continuïteit,

§ ° 5°.
§ 3. industriële

§ 4. § §
gorieën

§ 5. 

§ 6. §§

§
§

Art. 15. 

°

°

industriële

comités

‘

°

11 

°

°

°

óór

anciënniteit;

«Checklist
classificatie.» °

° 1°,

ondernemingsraad of in het comité voor preventie en bescherming op het werk.

Art. 15bis. 
één

Art. 16. 
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één

categorieën

één

één

één

« «

Art. 17. 

Art. 18. 

comité
§

comité comité

Art. 19.

°

°

°

§

§

§
°

anciënniteit 3°,

anciënniteitsvoorwaar
° °

één
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één

categorieën

één

één

één

« «

Art. 17. 

Art. 18. 

comité
§

comité comité

Art. 19.

°

°

°

§

§

§
°

anciënniteit 3°,

anciënniteitsvoorwaar
° °

één

13 

comités

“leidinggevend personeel”

Art. 20.

categorieën § 3°,

categorieën
één

alinea’

alinea’s, categorieën

Art. 20bis. 

Art. 20ter. 
§ 4°,

één één

°
°
°

één °

Art. 21. § 1. 

§ 2. 
°
°
°
°

°

°

°
°

°

§ 3.

Het plaatsvervangend lid zal ter vervanging van het gewoon lid zitting hebben indien diens mandaat een einde neemt om één 
van de in § 2, 2°tot 8°, opgesomde redenen. In deze gevallen voltooit het plaatsvervangend lid dit mandaat. Het gewo
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op de kandidaten als bedoeld in artikel 2, § 3, tweede lid, van de voornoemde wet van 19 maart 1991.

jn, wordt het gewoon lid wiens mandaat een einde neemt om één van de in § 2, 2°tot 8°, opgesomde redenen 
verkozen kandidaten van dezelfde categorie en dezelfde lijst als bedoeld in artikel 2, § 3, tweede lid, 

het mandaat en valt onder de bepalingen van artikel 2, § 2, van de voornoemde wet 

§ 4. 

§ 5. 

§§ 6 tot 8 

§ 9. 

één

§ 10. “onderneming”:
° éé

°

°

°

°
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§ 4. 

§ 5. 

§§ 6 tot 8 

§ 9. 

één

§ 10. “onderneming”:
° éé

°

°

°

°

15 

comités

°

° °

§ 11. 
comité

°
°

§ 12. “ “

continuïteit

°

°

°

°

comités

5°Indien

° °

Art. 22. § 1. 

éénmaal één

§ 2. comités

geëindigd

§ 3. 
°
°
°
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°
°
°
°

°

°

°
comités 

§ 4. 

comité §

§
comité

comité comité
één

§ 5. 

§

§ 6. comités

§ 7. 

Art. 23. 

Art. 24. § 1. 

§ 2. §
°

°

°

°

°

°

§ 3. §
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°
°
°
°

°

°

°
comités 

§ 4. 

comité §

§
comité

comité comité
één

§ 5. 

§

§ 6. comités

§ 7. 

Art. 23. 

Art. 24. § 1. 

§ 2. §
°

°

°

°

°

°

§ 3. §

17 

Art. 25. 

Art. 27. 

Art. 28. 

categorieën
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Art. 20. 
°
°

§

° °

Art. 21.  § 1. 
°
°

§

§ 2. comité comité

§ 3. 
§

§ 4. 
§

  

  

Hoofdstuk V. De plaatsing van de mindervaliden 
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Art. 20. 
°
°

§

° °

Art. 21.  § 1. 
°
°

§

§ 2. comité comité

§ 3. 
§

§ 4. 
§

  

  

Hoofdstuk V. De plaatsing van de mindervaliden 

19 

 

Art. 1. 

1°

2° °

Art. 2. 
°

° °

°
°

°

Art. 3.  comités
comité,

°

°

comité

AFDELING 1. ALGEMENE BEPALINGEN 

Art. 4. 

Art. 5. categorieën

AFDELING 2. INHOUD 

Art. 6.  §1. 
1°

  

Hoofdstuk I. Toepassingsgebied 

Hoofdstuk II. Arbeidsreglement 
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verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst, zonder evenwel korter te mogen zijn dan één werkdag.

°
°
°

°
°
°

°

°
°

°
° comité
°
°

°

°

°

beëindiging

§ 2. §

Art. 6/1. § 1.

§ 2.

§ 3.

§ 1 hierin opgenomen zijn.  
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verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst, zonder evenwel korter te mogen zijn dan één werkdag.

°
°
°

°
°
°

°

°
°

°
° comité
°
°

°

°

°

beëindiging

§ 2. §

Art. 6/1. § 1.

§ 2.

§ 3.

§ 1 hierin opgenomen zijn.  
 

21 

Art. 7. categorieën
categorieën

comité
categorieën

comités comités.

Art. 8. 
°
°

Art. 9. 

Art. 10. §1. 

§2. 

§

AFDELING 3. OPSTELLEN EN WIJZIGEN VAN HET ARBEIDSREGLEMENT. 
 

Art. 11. 

comité
comité

comité

comité

comité

comité

comité

Art. 12. 
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comité.

comité
comité

comité

comité

comité

comité,

Art. 12bis. 

Art. 12ter. §

°,

§ 2. 

°,

§ 3. §

1°,

§ 4. §§

1°,

Art. 12quater. 
§

§

Art. 13. 

Art. 14. 
°
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comité.

comité
comité

comité

comité

comité

comité,

Art. 12bis. 

Art. 12ter. §

°,

§ 2. 

°,

§ 3. §

1°,

§ 4. §§

1°,

Art. 12quater. 
§

§

Art. 13. 

Art. 14. 
°

23 

°

°

comité

. 
’

Comité

beëindiging

Art. 14bis. 
één

1°,

Art. 15. 

§

Hoofdstuk III. Bekendmaking van het arbeidsreglement 
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§

comité,

§

Art. 15bis. § 1. 3°,

§ 2. 
°“de ”:

°“het 1984”: 

°“het comité ”: comité § 3°,

°“het onderhandelingscomité”: onderhandelingscomités §

°“het erlegcomité”: erlegcomités

Art. 15ter. 2°,
onderhandelingscomité comités

Art. 15quater. § 1. 
erlegcomité.

§ 2. comité

tés, comités één sectorcomités één comités.

Art. 15quinquies. § 1. 

comités

erlegcomité.

§ 2. erlegcomité

één § §
sectorcomité.

Art. 15sexies. 
comité

lingscomité.

Art. 15septies. 

Art. 16. 

Hoofdstuk IIIbis. Bijzondere regeling voor de overheidsdiensten waarop de wet van 19 december 1974 tot regeling van de 
betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel van toepassing is. 

Hoofdstuk IIIter. Bijzondere regeling voor de overheidsdiensten waarop de wet van 19 december 1974 tot regeling van de 
betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel niet van toepassing is. 

Hoofdstuk IV. Straffen 
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§

comité,

§

Art. 15bis. § 1. 3°,

§ 2. 
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°“het 1984”: 

°“het comité ”: comité § 3°,

°“het onderhandelingscomité”: onderhandelingscomités §

°“het erlegcomité”: erlegcomités

Art. 15ter. 2°,
onderhandelingscomité comités

Art. 15quater. § 1. 
erlegcomité.

§ 2. comité

tés, comités één sectorcomités één comités.

Art. 15quinquies. § 1. 

comités

erlegcomité.

§ 2. erlegcomité

één § §
sectorcomité.

Art. 15sexies. 
comité

lingscomité.
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Art. 16. 
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Hoofdstuk IV. Straffen 

25 

Art. 17. 

Vóór

Art. 18. 

Art. l9. 

Art. 19bis. 

Art. 20. 2°,

2°,

Art. 21. 

Art. 31. 

Art. 32. 

Art. 33. 

Art. 34. 

  

Hoofdstuk V. Toezicht 

Hoofdstuk VII. Slotbepalingen 
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Art. 5. § 1. 

§ 2. 

§ 3. privésector
§

§

§ 4. §

§ 5. 

§ 6

  

Hoofdstuk II. Bescherming van het loon 
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Art. 5. § 1. 

§ 2. 

§ 3. privésector
§

§

§ 4. §

§ 5. 

§ 6

  

Hoofdstuk II. Bescherming van het loon 

27 

Art. 52. § 1. 

§ 2. §
één

  

Hoofdstuk VI. Bijzondere bepalingen 



↑ ↑

28 

Art. 63. comités

comité

  

Titel IV. Gemeenschappelijke bepalingen 
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Art. 63. comités

comité

  

Titel IV. Gemeenschappelijke bepalingen 

29 

AFDELING 2. ARBEIDSDUUR 
 
Art. 25bis. § 1. 

§ 2.

AFDELING 4. NACHTARBEID 
 

Onderafdeling 3. Het invoeren van een arbeidsregeling met nachtprestaties 
 

Art. 38. § 1. 

comités
°

december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.

§ 2. 

§ 3. §§

§

comité.

§ 4. 

§ 5. §§

§ 6. 
comités.

comités

Hoofdstuk III. Arbeids- en rusttijden 
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Art. 1. 

AFDELING 1. TEWERKSTELLINGSPROBLEMEN IN DE ONDERNEMING 
 

1. Doelstelling en methode van verwezenlijking 
 

Art. 2. 

2. Voorwerp en aard van de te verstrekken inlichtingen 
 

Art. 3. 

continuïteit

3. Algemene vooruitzichten van de onderneming 

Art. 4. 2°,

Hoofdstuk I. Toepassingsgebied 

Hoofdstuk II. Opdrachten van de ondernemingsraad 

Commentaar 
Artikel 3 heeft tot doel de algemene voorwaarden te omschrijven waaraan de in deze overeenkomst voorziene inlichtingen en 
raadplegingsmethoden moeten beantwoorden. 
De gedachtenwisseling in de ondernemingsraad moet vrij kunnen gebeuren onder de vorm van vragen, kritieken, suggesties, 
bezwaren, eenparige, gedeeltelijk uiteenlopende of totaal uiteenlopende adviezen. 
Op dit stuk moet worden vermeden dat buiten de onderneming inlichtingen worden gepubliceerd die de belangen van de onderneming 
zouden kunnen schaden. 
Vlugge consultatieprocedures, die afwijken van de normale regelen (b.v. op het stuk van de periodiciteit van de vergaderingen of 
van de notulen) zullen kunnen voorzien worden op het vlak van de sectoren of van de ondernemingen, teneinde, in gelijk welke 
omstandigheden en op de meest geschikte wijze, de mogelijkheid van een onafgebroken dialoog te vrijwaren tussen de directie en 
de werknemersvertegenwoordigers. 
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31 

’s.

4. Werkgelegenheid in de onderneming 
 

A. Jaarlijkse inlichtingen 
Art. 5. 

óór

a) Inlichtingen over de structuur van de tewerkstelling 

anciënniteit.

b) Inlichtingen over de evolutie van de tewerkstelling 

c) Inlichtingen over de tewerkstellingsvooruitzichten voor het komende dienstjaar 

d) Genomen of geplande sociale maatregelen inzake tewerkstelling 
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Commentaar 
Algemene opmerkingen: 

1. Een onderscheid moet worden gemaakt tussen twee soorten inlichtingen: 
a) sommige inlichtingen, verplicht op grond van artikel 5, moeten ambtshalve en in alle ondernemingen door het 

ondernemingshoofd worden meegedeeld; 
b) de andere moeten slechts worden meegedeeld op verzoek van de werknemersafgevaardigden, indien zij van oordeel zijn dat zij 

betekenisvol zijn voor de structuur of voor de activiteit van de onderneming. 
Het ligt voor de hand dat de ondernemingsraden eveneens bijkomende inlichtingen kunnen ontvangen, naargelang van de eigen 
kenmerken van elke onderneming en de daaraan beantwoordende noden aan informatie (b.v. opleidingsniveau). 

2. De inlichtingen over de structuur, de evolutie en de perspectieven van de tewerkstelling in de onderneming zullen zowel 
gegevens moeten verstrekken over de kwalitatieve als over de kwantitatieve aspecten. 

3. Deze inlichtingen moeten zo duidelijk mogelijk zijn, zowel wat betreft hun voorstelling als hun inhoud, teneinde in de schoot van 
de raad een vruchtbaar overleg omtrent de tewerkstellingsproblemen van de onderneming in de hand te werken. 

Zij zullen schriftelijk worden verstrekt conform wat voorzien is in het 2de lid van artikel 5. 
 

Materies waarover de informatie handelt: 
a) De bestaande toestand 

Voor de inlichtingen die betrekking hebben op de beroepsklasse van de werknemers, dient men zich te laten leiden door de 
grote classificaties die gebruikt worden voor de paritaire comités of door de onderneming. 
b) De evolutie van de tewerkstelling 

1° Het aantal personen die de onderneming verlaten hebben. 
De inlichtingen over het aantal personen, die de onderneming verlaten hebben, alsook over de redenen van vertrek 
beantwoorden aan een dubbele doelstelling: 
a) zij moeten, dankzij deze gegevens, toelaten de weerslag na te gaan die de gang van zaken van de onderneming heeft 

op de tewerkstelling; 
b) zij moeten tevens toelaten de permanente en/of de abnormaal lijkende schommelingen van het personeel van de 

onderneming vast te stellen en te onderzoeken teneinde de oorzaken ervan na te gaan. 
Onder de oorzaken van de afdankingen, dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de afdankingen om 
economische of om technische redenen en deze welke te wijten zijn aan andere redenen, met dien verstande dat 
deze laatste rubriek niet verder moet gedetailleerd worden. 

2° Het aantal aangeworven personen naar geslacht, leeftijd, beroepsklasse en afdeling. 
De inlichtingen moeten betrekking hebben op de aanwervingen volgens grote afdelingen en beroepsklassen, zonder 
dat het noodzakelijk is de nauwkeurige affectatie van het personeel te vermelden, aangezien deze niet steeds precies 
bepaald is op het ogenblik van de aanwerving. 
De term “afdeling” moet worden geïnterpreteerd in functie van de eigen kenmerken van de onderneming en van haar 
organisatie. 
3° Het aantal personen die binnen de onderneming gemuteerd werden. 
Op grond van deze inlichtingen, zal de ondernemingsraad moeten uitmaken of de gesignaleerde mutaties al dan niet van 
betekenis zijn, onder meer uit oogpunt van de werking en de evolutie van de onderneming. Worden niet bedoeld door de 
term ”mutatie” de tijdelijke veranderingen van affectatie die te wijten zijn aan de courante organisatie van het werk. 
De hoger gemaakte opmerkingen met betrekking tot het begrip “beroepsklasse” gelden ook hier. 
4° Het aantal personen, die het voorwerp hebben uitgemaakt van een wijziging van hun arbeidstijdregeling 
waardoor zij zijn overgegaan van een voltijdse arbeidsregeling naar een deeltijdse arbeidsregeling en vice-versa. 
Het gaat om alle werknemers van wie de arbeidsovereenkomst werd gewijzigd, wat hun arbeidstijdregeling betreft. 
Komen derhalve niet in aanmerking, de werknemers die om persoonlijke redenen een tijdelijke wijziging van hun 
arbeidstijdregeling kennen. 

c) De vooruitzichten inzake tewerkstelling voor het komende dienstjaar. 
De inlichtingen over de tewerkstellingsvooruitzichten voor het komende dienstjaar moeten toelaten de werknemer te betrekken 
bij een op de toekomst gericht tewerkstellingsbeleid. 
Het ondernemingshoofd of zijn afgevaardigde zal aan de ondernemingsraad de gegevens verstrekken die hij voor het komende 
dienstjaar kan geven over de gang van zaken in de onderneming en de factoren die een overwegende invloed op de tewerkstelling 
zouden kunnen hebben alsook over de gevolgen ervan op de interne en externe bewegingen van het personeel. De schriftelijke 
inlichtingen die vóór de vergadering van de ondernemingsraad worden meegedeeld zullen onder meer gegevens bevatten over 
de algemene vooruitzichten met betrekking 
tot de inkrimping of de uitbreiding van het tewerkstellingsvolume. 
De becijferde ramingen zullen, zoals gesteld in de tekst van c), tijdens de vergadering van de ondernemingsraad worden 
verstrekt. Zij zullen schriftelijk worden opgemaakt, uiterlijk op het einde van de besprekingen in de ondernemingsraad. 
De inlichtingen waarin kwantitatieve gegevens zijn vervat zullen uiteraard benaderd en veranderlijk zijn; bijgevolg zullen zij 
vatbaar zijn voor wijzigingen in de loop van de periode waarop zij betrekking hebben. 
Wanneer de vooruitzichten een vermindering van de personeelsbezetting laten vermoeden die aanleiding zal geven tot 
afdankingen, zal het ondernemingshoofd uiteenzetten welke maatregelen zijn gepland om de wedertewerkstelling van de 
betrokken werknemers onder de beste voorwaarden te doen verlopen. 
Indien de vooruitzichten gunstig zijn voor de uitbreiding van de personeelsbezetting, zal hij de maatregelen aangeven die de 
onderneming van plan is te treffen om mutaties en nieuwe aanwervingen mogelijk te maken. 
Ten slotte zal het nuttig zijn, ongeacht welke de vooruitzichten zijn, dat de ondernemingsraad zich ondervraagt over de 
mogelijkheden van ontwikkeling van de onderneming en over de beste manier waarop de beroepscapaciteiten van het personeel 
kunnen worden benut. 
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Commentaar 
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a) sommige inlichtingen, verplicht op grond van artikel 5, moeten ambtshalve en in alle ondernemingen door het 

ondernemingshoofd worden meegedeeld; 
b) de andere moeten slechts worden meegedeeld op verzoek van de werknemersafgevaardigden, indien zij van oordeel zijn dat zij 
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B. Trimestriële inlichtingen 
Art. 6. 1°,

C. Occasionele inlichtingen 
Art. 7. trimestriële

óór

5. Beroepsopleiding  en  -omscholing,  personeelsaangelegenheden en organisatie van het werk 
 

A. Beroepsopleiding  en  -omscholing 
Art. 8. 

 

d)  Genomen of geplande sociale maatregelen inzake tewerkstelling 
In fine van artikel 5 wordt vermeld dat het ondernemingshoofd, naar aanleiding van de jaarlijkse algemene inlichtingen waarvan 
sprake is in dit artikel, aan de ondernemingsraad de verschillen- de sociale maatregelen, welke hij genomen of gepland heeft 
inzake tewerkstelling zal meedelen. 
Deze inlichtingen dienen te worden gesitueerd in de context van de inlichtingen, voorzien onder de punten a), b) en c). 
Zij zullen schriftelijk moeten worden verstrekt, conform de beginselen die in het tweede lid van artikel 5 worden geformuleerd. 
De omvang van deze schriftelijke inlichtingen zal evenwel kunnen verschillen naargelang van de omstandigheden. Aldus kan 
het schriftelijk gedeelte van de informatie zeer beknopt zijn, doch het kan merkelijk ontwikkeld worden tijdens de mondelinge 
uiteenzetting van het ondernemingshoofd. 
Van wezenlijk belang is dat de informatie van die aard is, dat zij een werkelijke dialoog in de ondernemingsraad toelaat. 

Commentaar 
De bij dit artikel voorziene inlichtingen zullen terzelfdertijd moeten worden verstrekt als deze, voorzien bij artikel 15, b), 1°, van de 
wet van 20 september 1948, dit is ten minste elk kwartaal. 
Deze trimestriële inlichtingen zullen de leden van de ondernemingsraad toelaten over de precieze gegevens te beschikken betreffende 
de stand en de evolutie van de tewerkstelling en onder meer de geplande afdankingen en aanwervingen, alsmede in het geval 
waar een beroep werd gedaan op werknemers tewerkgesteld in uitvoering van de wettelijke en/of conventionele bepalingen 
betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. Zij 
moeten ertoe strekken geschillen tussen werkgevers en werknemers te voorkomen en tevens een beter op de toekomst gericht 
tewerkstellingsbeleid in de hand te werken. 

Commentaar 
a) Omstandigheden waarin de occasionele inlichtingen dienen verstrekt te worden. 
Inlichtingen betreffende onder meer de geplande collectieve afdankingen of aanwervingen moeten reeds worden verstrekt, 
overeenkomstig andere bepalingen van deze overeenkomst, in het raam van de gewone vergaderingen van de 
ondernemingsraad, waarvoor de driemaandelijkse of de jaarlijkse informatie is voorzien. 
De occasionele inlichtingen moeten verstrekt worden indien de vooruitzichten die meegedeeld werden tijdens deze gewone 
vergaderingen, niet te voorziene wijzigingen ondergaan, ingevolge economische of technische gebeurtenissen. 
De veranderingen, vergeleken bij de vooruitzichten zullen, rekening houdend met de aard van deze laatste, noodzakelijkerwijze 
een zeker belang moeten hebben. 
De wijzigingen in de personeelsbezetting ingevolge seizoenschommelingen kunnen niet worden beschouwd als niet te voorziene 
wijzigingen in de zin van deze bepaling. 

b) Voorafgaand karakter van deze inlichtingen. 
Het algemeen beginsel van het voorafgaand karakter van de inlichtingen en de raadpleging zal van toepassing zijn op alle gevallen, 
wat de collectieve afdankingen betreft. Daarentegen kan het gebeuren dat het onmogelijk is de ondernemingsraad vooraf in te 
lichten over de aanwervingen. 
Anderzijds kunnen geëigende modaliteiten worden aangewend om de toepassing van dit beginsel te verzekeren. 
Aldus kunnen de voorlichting en de raadpleging gebeuren tijdens een spoedvergadering van de ondernemingsraad, bv. in geval 
deze voorlichting niet te voorzien was op het ogenblik van de gewone vergadering van de ondernemingsraad. 
Men zal eventueel zijn toevlucht kunnen nemen tot een mondelinge mededeling of tot een gedecentraliseerde 
raadplegingsprocedure op het vlak waar het probleem rijst. 
In geval van verantwoorde hoogdringendheid, zal het anderzijds kunnen gebeuren dat de inlichtingen niet schriftelijk worden 
verstrekt. 
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B. Personeelsaangelegenheden 
Art. 9. 

één

C. Organisatie van het werk 
Art. 10. 

6. Structuurwijzigingen van de onderneming onder meer deze welke de werkgelegenheid kunnen beïnvloeden 
 

Art. 11. 
óór

Commentaar 
De ondernemingsraad zal geraadpleegd worden over de maatregelen van organisatie en uitvoering inzake beroepsopleiding en 
-omscholing van collectieve aard. 
Wanneer deze maatregelen van toepassing zijn op een beperkt aantal werknemers of zelfs op individuele werknemers, zullen deze 
vooraf ingelicht zijn en geraadpleegd worden. Zij kunnen zich op hun verzoek, door een syndicale afgevaardigde laten bijstaan. 
De ondernemingsraad kan op dit stuk evenwel andere schikkingen treffen. 

Commentaar 
Dit artikel heeft tot doel de werknemers nauwer te betrekken bij het personeelsbeleid van de onderneming en een beter klimaat 
te scheppen tussen werkgevers en werknemers. 
De inlichtingen waarvan sprake is in dit artikel, handelen onder meer over: 
- de gevolgde regelen inzake aanwerving, selectie, mutatie en beroepsbevordering; 
- de regels, die gevolgd worden, wanneer overwogen wordt sommige voltijdse werknemers te laten overgaan naar een deeltijdse 
arbeidsregeling en vice-versa; 
- de organisatie van het onthaal; 
- de systemen van voorlichting en mededeling in de ondernemingen; 
- de maatregelen om de menselijke en hiërarchische verhoudingen te bevorderen; 
- de opdrachten van de sociale en personeelsdiensten en de regels die de betrekkingen van deze diensten met het personeel 
beheersen, met uitsluiting van het administratief beheer van deze diensten. Het is de taak van het ondernemingshoofd het geheel van 
het personeel in te lichten over de bevoegdheden van deze diensten; de ondernemingsraad zal erover waken dat deze voorlichting 
op de meest passende manier geschiedt. 

Commentaar 
De wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven bepaalt in zijn artikel 15 a): “Art. 15.- De 
ondernemingsraden hebben tot taak, binnen de perken van de op de onderneming toepasselijke wetten, collectieve 
overeenkomsten of beslissingen van de paritaire comités: 
a) hun advies uit te brengen en alle suggesties of bezwaren te kennen te geven over alle maatregelen die de arbeidsorganisatie, 
de arbeidsvoorwaarden en het rendement van de onderneming zouden kunnen wijzigen.” 
De bij deze overeenkomst bedoelde inlichtingen moeten betrekking hebben op collectieve maatregelen die de 
arbeidsomstandigheden en -voorwaarden zouden wijzigen. 
Wanneer deze maatregelen van toepassing zijn op een beperkt aantal werknemers of zelfs individuele werknemers, zullen deze 
vooraf ingelicht en geraadpleegd worden. Zij kunnen zich, op hun verzoek, laten bijstaan door een syndicale afgevaardigde. 
De maatregelen waarvan hierboven sprake is zullen onder meer omvatten: 
- de veranderingen in de organisatie van de ganse onderneming of van een gedeelte ervan; 
- de maatregelen met het oog op de organisatie van de deeltijdse arbeid en meer bepaald de maatregelen die genomen worden 
om sommige voltijdse werknemers te laten overgaan naar een deeltijdse arbeidsregeling en vice-versa; 
- de wijzigingen in de werkverdeling; 
- de wijzigingen in de materiële en menselijke omgeving (bijvoorbeeld: inplanting van machines die de arbeidsvoorwaarden 
wijzigen...); 
- de toepassing van de studies met betrekking tot de organisatie van het werk; 
- de veranderingen in de fabricatie- en werkmethoden; 
- de structuurwijzigingen van het organigram met uitzondering van de individuele gevallen. 
Het ligt voor de hand dat de tekst van genoemd artikel 15 a) van de wet van 20 september 1948, insluit dat de ondernemingsraad 
het recht heeft advies uit te brengen en alle suggesties of bezwaren te kennen te geven over de bestaande toestanden 
betreffende de organisatie van het werk, de arbeidsvoorwaarden en het rendement van de onderneming. 
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Commentaar 
a) Tijdstip van de mededeling aan de Raad 
Om vast te stellen op welk tijdstip de beslissing aan de ondernemingsraad moet worden meegedeeld, zal het ondernemings- 
hoofd zich door navolgende beginselen laten leiden: 
1° De informatie mag geen afbreuk doen aan de prerogatieven van het ondernemingshoofd, wat de beslissing van economische 

aard betreft. 
2° De informatie mag het normale verloop van de eventueel aan de gang zijnde onderhandelingen niet hinderen. 3° 
De informatie moet vooraf gebeuren, d.i. vóór de beslissing openbaar wordt gemaakt en van toepassing wordt. 
4° De informatie moet zo spoedig mogelijk gebeuren en op een ogenblik dat de directie en de werknemersafgevaardigden in de 

ondernemingsraad tijdig overleg kunnen plegen onder meer over de sociale maatregelen die moeten worden genomen om 
de weerslag van de beslissing op de vooruitzichten inzake de tewerkstelling en de organisatie van het werk maximaal te 
ondervangen. 

Het tijdstip waarop de beslissing zal moeten worden meegedeeld, zal noodzakelijkerwijze verschillen van onderneming tot 
onderneming, voornamelijk rekening houdend met het belangrijke en voor de werknemers zeer gewichtige tijdsverloop dat mo- 
gelijk is tussen de feitelijke beslissing en de beslissing van de statutaire organen van de onderneming die er in laatste instantie 
moeten over beraadslagen. 
Vooral bij sluiting van onderneming, lijkt het aangewezen dat de ondernemingsraad zo spoedig mogelijk na de feitelijke beslissing 
zou worden geraadpleegd over de geplande maatregelen om de wedertewerkstelling van de werknemers te verzekeren. Men 
kan, als aanwijzing, stellen dat in een aantal ondernemingen die als naamloze vennootschap zijn opgericht, de mededeling van de 
beslissing aan de ondernemingsraad en de raadpleging van deze laatste over de voorgenomen sociale maatregelen zo vlug 
mogelijk zullen moeten gebeuren tussen het ogenblik waarop de beheerraad zich over het beginsel van de beslissing heeft 
uitgesproken en het ogenblik waarop de algemene vergadering van de aandeelhouders wordt bijeengeroepen om erover te 
beraadslagen. 
b) Inhoud van de mededeling 
De ondernemingsraad wordt ingelicht over de economische, financiële of technische factoren die aan de oorsprong liggen 
van de structuurwijzigingen van de onderneming en deze verantwoorden, alsook over hun economische, financiële en sociale 
gevolgen. 
Hij wordt geraadpleegd over de middelen, die moeten worden aangewend om de afdankingen en de mutaties te vermijden, die 
de beroeps- of sociale teruggang van de werknemers meebrengen, over de programma’s van collectieve afdankingen, overheveling 
en mutaties, over de te nemen sociale maatregelen, over de schikkingen die moeten getroffen worden om tot de spoedige 
wedertewerkstelling en de sociale en beroepsomscholing te komen alsook, in het algemeen, over alle maatregelen die moeten 
worden genomen met het oog op de optimale benutting van het menselijk potentieel. 
c) Maatregelen om de wedertewerkstelling in de hand te werken 
Wat de sociale maatregelen betreft die getroffen worden naar aanleiding van belangrijke verminderingen van effectieven of 
sluitingen van ondernemingen, zullen de werknemersafgevaardigden alle faciliteiten moeten krijgen om de nodige contacten te 
leggen teneinde de wedertewerkstelling, de beroepsomscholing en de sociale wederaanpassing van de afgedankte, verplaatste 
of gemuteerde werknemers in de hand te werken. 

 
 

AFDELING 2. UITVOERING VAN ARTIKEL 15, E), VAN DE WET (VAN 20 SEPTEMBER 1948) HOUDENDE ORGANISATIE VAN 
HET BEDRIJFSLEVEN 

 

Vaststelling van de algemene criteria, te volgen in geval van afdankingen en van wederaanwerving 
 

Art. 12. 

Commentaar 
De wet geeft de ondernemingsraden opdracht, binnen het bestek van de op de onderneming toepasselijke wetten, collectieve 
overeenkomsten of beslissingen van paritaire comités een onderzoek te wijden aan de algemene criteria, welke dienen gevolgd 
te worden in geval van aanwerving of afdanking van de werknemers. Zij laat aan het ondernemingshoofd de zorg en de 
verantwoordelijkheid der beslissing. 
De ondertekenaars van de overeenkomst waren van oordeel dat, gelet op de humane en sociale aspecten van deze problemen, 
de ondernemingsraden nauwer dienen betrokken te worden bij het vaststellen van de rangorde volgens welke de afdankingen 
zullen worden doorgevoerd, bij een vermindering van de werkgelegenheid wegens economische of technische omstandigheden. 
Daarom werden zij het eens om, binnen het bestek van de wet, collectieve overeenkomsten en beslissingen der paritaire comités, 
de algemene criteria die in dergelijke omstandigheden dienen gevolgd te worden, door de ondernemingsraden te laten vaststellen. 
De uitoefening van deze opdracht door de ondernemingsraad beperkt geenszins de verantwoordelijkheid van het 
ondernemingshoofd om de organisatie en de gang van de onderneming te verzekeren, onverminderd de beschikking van artikel 
15, a), van de wet. Derhalve brengt ze niet in het gedrang het gezag van het ondernemingshoofd om te beslissen in welke 
gedeelten van de onderneming, voor welke functies en voor welke kwalificaties, deze afdankingen zullen moeten plaatsgrijpen. 
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AFDELING 3. UITVOERING VAN ARTIKEL 15, H), VAN DE WET (VAN 20 SEPTEMBER 1948) HOUDENDE ORGANISATIE VAN 
HET BEDRIJFSLEVEN 

 

Beheer van de maatschappelijke werken 
 

Art. 13. “ en”

financiële

één categorieën

categorie(ën)

alinea’

financiële

“werk”

De ondernemingsraad zal tot opdracht hebben bij wijze van algemene regelen, de criteria vast te stellen volgens welke deze 
afdankingen zullen gebeuren, rekening gehouden zowel met het belang van de onderneming als met dit der werknemers. 
Dezelfde bepalingen gelden voor de wederaanwervingen en voor de overgang van een voltijdse naar een deeltijdse 
arbeidsregeling en vice-versa. 

Commentaar 
a) Alhoewel de wet van 20 september 1948 het beheer van de maatschappelijke werken aan de ondernemingsraden heeft 

toevertrouwd, heeft ze niet bepaald wat daaronder diende te worden verstaan. Zulks gaf aanleiding tot sommige betwistingen 
waarvan de organisaties, die onderhavige overeenkomst ondertekenen, een einde hebben trachten te maken door aan te 
duiden in welke zin zij de termen “maatschappelijke werken” verstaan. 
Onderhavige overeenkomst strekt ertoe een bepaling te geven aan deze werken, door sommige algemene criteria vast te leggen. De 
ondertekenende organisaties zijn van oordeel dat het bestendig karakter van de toegekende voordelen één van de bepalende 
criteria is, wat elke toevallige gift vanwege de werkgever uitsluit. 
Anderdeels zijn ze van oordeel dat men het toekennen van een contractueel voordeel niet mag beschouwen als een 
maatschappelijk werk dat aan het beheer van de ondernemingsraad moet worden toevertrouwd, daar de verplichtingen van 
de werkgever strikt bepaald zijn in een contract dat met elke werknemer wordt gesloten. De organisaties zijn evenwel 
overeengekomen dat, wanneer de werknemers van de onderneming of een gedeelte onder hen, zelf tussenbeide komen in de 
financiering van een contractueel voordeel, dat niet wordt toegekend door een entiteit welke juridisch verschillend is van de 
onderneming, er stof is tot tussenkomst van de ondernemingsraad of van een fractie ervan binnen de grenzen, aangeduid in 
de tekst. 
Anderzijds zijn de ondertekenende organisaties van oordeel dat de groepsverzekeringen niet als maatschappelijke werken 
dienen te worden beschouwd die aan het beheer van de ondernemingsraad moeten worden toevertrouwd. Nochtans moeten 
alle schikkingen worden genomen om het personeel, dat bij deze verzekering is betrokken, op de hoogte te houden van de 
werkingsmodaliteiten. 
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b) De tekst strekt er eveneens toe een regeling te vinden voor de maatschappelijke werken of de contractuele voordelen welke 
een financiële tussenkomst van het personeel insluiten die in talrijke ondernemingen ingesteld zijn onder de juridische 
vorm van vereniging zonder winstoogmerken. 
De keuze van dit statuut, welke vaak om technische redenen is verantwoord, mag niet ten doel hebben het beheer van deze 
werken aan de ondernemingsraden te onttrekken. De ondertekenende organisaties zijn dan ook van oordeel dat, in de ge- 
vallen waar de oprichting van een vereniging zonder winstoogmerken noodzakelijk was of is, een band tussen deze laatste 
en de ondernemingsraden dient gelegd te worden. 
Wanneer het gaat om een maatschappelijk werk, dat eigen is aan één enkele onderneming zal, behoudens andersluidende 
beslissing van de betrokken ondernemingsraad, die binding worden tot stand gebracht door de beheerraad van de vereniging 
zonder winstoogmerk paritair samen te stellen, met dien verstande dat de leden, die het personeel vertegenwoordigen, door 
de werknemersafvaardiging van de ondernemingsraad onder de rechtverkrijgenden van het maatschappelijk werk zullen 
worden aangeduid. 

c) Wanneer het gaat om het instellen van een nieuw aan verschillende ondernemingen gemeenschappelijk werk, zullen de 
oprichting en de statuten van de vereniging zonder winstoogmerk, voorafgaandelijk moeten goedgekeurd worden door de 
ondernemingsraden van de geassocieerde ondernemingen. De samenstelling van de beheerraad zal afhangen van de aldus 
genomen beslissingen. In beginsel zal hij paritair samengesteld zijn. 
Bij gebrek aan goedkeuring, kan de vereniging niet worden opgericht. 
Wanneer het tenslotte gaat om een bestaand maatschappelijk werk dat gemeenschappelijk is aan verschillende onder- 
nemingen, kan het inopportuun zijn wijzigingen te brengen in de reeds vastgestelde werkingsregelen. In dit geval dienen 
evenwel ten minste inlichtingen te worden uitgewisseld tussen de betrokken ondernemingsraden en de beheerraad van de 
vereniging zonder winstoogmerken. 
Deze inlichtingen zullen verstrekt worden onder de vorm van regelmatige en omstandige verslagen over de werking. De 
beheerraad van de vereniging zonder winstoogmerken zal in kennis worden gesteld van de opmerkingen, welke desbetreffend 
door de ondernemingsraden zullen worden gemaakt. 
Anderdeels zal men bij de hernieuwing van de beheerraad geleidelijk het beginsel van de paritaire samenstelling van deze 
raad trachten in te voeren volgens de meest aangepaste methoden. 
Het spreekt vanzelf dat de vertegenwoordiging van de werknemers in de beheerraad van de vereniging zonder winstoog- 
merken niet tot gevolg mag hebben, dat de beschikkingen van de wet van 27 juni 1921 op de verenigingen zonder winst- 
oogmerken, worden miskend. 
De verduidelijkingen, welke door onderhavige overeenkomst aan de wettelijke beschikkingen worden aangebracht, doen 
hoegenaamd geen afbreuk aan een eventueel autonoom beheer van de maatschappelijke werken door de werknemers. 

 
 

AFDELING 4. UITVOERING VAN ARTIKEL 15, I), VAN DE WET (VAN 20 SEPTEMBER 1948) HOUDENDE ORGANISATIE 
VAN HET BEDRIJFSLEVEN 

 

Gebruik der talen 
 

Art. 14. 

1. Ondernemingen met meerdere zetels; uitoefening van opdrachten, bepaald in artikel 15, a) en b), 2°, (van de wet van 20 
september 1948) 

 
Art. 15. 

financiële

één

Commentaar 
De documenten welke bestemd zijn voor het personeel moeten gesteld worden, overeenkomstig de bepalingen van de 
geordende wetten van 18 juli 1966. De ondernemingsraad kan evenwel beslissen bij de voorziene bescheiden een vertaling in één 
of meerdere talen te voegen, voor zover er een voldoende minderheid bestaat om zulks te verantwoorden. 
De ondernemingsraad kan daarenboven op taalgebied andere maatregelen treffen, teneinde de verhoudingen tussen de directie 
en het personeel te bevorderen. 

Hoofdstuk III. Bijzondere problemen betreffende de werking en de samenstelling van de ondernemingsraden 



↑ ↑
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financiële

Commentaar 
De ondertekenende partijen van deze overeenkomst wensen de bij artikel 15 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9 van 
9 maart 1972 voorziene mogelijkheden van rechtstreeks overleg, in bepaalde gevallen, tussen de algemene directie en de leden 
van de betrokken ondernemingsraden, te verruimen en te versoepelen. 
Een dergelijk overleg waarborgt aan alle betrokkenen de mogelijkheid gelijktijdig eenzelfde informatie te ontvangen en aan 
dezelfde dialoog deel te nemen. 
De huidige overeenkomst houdt anderzijds rekening met de ervaring die bij de toepassing van dat artikel 15 werd opgedaan 
alsmede met de ontwikkeling in de bevoegdheden van de ondernemingsraden, met name op het gebied van de economische en 
financiële informatie die het voorwerp uitmaakt van het koninklijk besluit van 27 november 1973. 
De verruiming en de versoepeling van de procedure betreft navolgende punten: 
1°De keuze wordt gelaten tussen een overleg op het vlak van de ondernemingsraad, eigen aan elke technische bedrijfseenheid, 
en een interzetelvergadering van de raden, in beide gevallen onder het voorzitterschap van het hoofd van de onderneming als 
geheel beschouwd. 
De keuzemogelijkheid tussen deze twee formules vloeit voort uit de bezorgdheid van de ondertekenende partijen om tot een 
soepele regeling te komen. 
2°Het hanteren van de ene of van de andere formule wordt gelaten aan het initiatief hetzij van het ondernemingshoofd, hetzij van 
ten minste de helft van de werknemersafgevaardigden van elke raad. 
3°Deze vergaderingen kunnen belegd worden wanneer de noodzaak zich daartoe voordoet, 
d.w.z. dat hun aantal niet vooraf mag worden beperkt en dat zij kunnen belegd worden voor het onderzoek van elke kwestie die 
van gemeenschappelijk belang is voor de ondernemingsraden. 
4°De overeenkomst moet met soepelheid worden geïnterpreteerd, derwijze dat het mogelijk moet zijn vergaderingen te beleg- gen 
die beperkt zijn tot een gedeelte van de ondernemingsraden: dat is het geval wanneer het onderzoek van de op de agenda 
ingeschreven kwesties slechts bepaalde technische bedrijfseenheden aanbelangt en de werknemersafgevaardigden of de hoofden 
van de andere entiteiten betreffende die materies geen vraag formuleerden. 
Er dient desbetreffend rekening te worden gehouden met de nadelen van de te bevolkte en derhalve weinig doeltreffende ver- 
gaderingen. 
Verder dient rekening te worden gehouden met de verschillen die voortvloeien uit de geografische verwijdering of uit het feit tot 
een ander taalstelsel te behoren. 
5° Deze vergaderingen worden in beginsel belegd tussen de ondernemingsraden die tot dezelfde bedrijfstak behoren. 
De mogelijkheid mag evenwel niet worden uitgesloten dat wanneer de noodzaak zich daartoe voordoet, vergaderingen worden 
belegd tussen ondernemingsraden, die tot verschillende bedrijfstakken behoren en onder eenzelfde juridische entiteit vallen. 
Volgens de bij overeenkomst bepaalde procedure, mag het beleggen van gemeenschappelijke vergaderingen geen afbreuk 
doen aan de vigerende wettelijke en verordenende bepalingen betreffende het beleggen van gewone vergaderingen voor het 
onderzoek van kwesties die onder de bevoegdheid van elke raad afzonderlijk vallen. 
Dienaangaande wordt in herinnering gebracht dat de werkgever verplicht is de ondernemingsraad samen te roepen, wanneer 
de helft van de leden van de personeelsafvaardiging hem dat vraagt. 
In het voorlaatste lid van het nieuwe artikel 15 van de overeenkomst wordt ten andere verduidelijkt dat de gemeenschappelijke 
vergaderingen onderworpen zijn aan de regels die gelden voor de gewone vergaderingen. Het gaat o.m. om de bepalingen 
betreffende de mogelijkheid van voorbereidende vergaderingen tussen werknemersvertegenwoordigers van de ondernemings- 
raden en de termijn voor het samenroepen van de vergaderingen. 

 
 

2. Vertegenwoordiging van de verschillende afdelingen of gedeelten van de onderneming in de schoot van de raden 
 

Art. 16 

Art. 17. 

Commentaar 
Het is vaak gebleken dat, zowel ten gevolge van de keuze van de kandidaten, als ten gevolge van de niet te voorziene weerslag 
van de verkiezingen, de samenstelling van de raad niet steeds de structuur van de onderneming weergeeft. Het ware moeilijk 
in te werken op de rechtstreekse gevolgen van de verkiezingen. De werknemersorganisaties hebben evenwel de verbintenis 
aangegaan er voor te zorgen dat op de lijsten van hun kandidaten een billijke verdeling zou worden verzekerd tussen de 
verschillende afdelingen of gedeelten van de onderneming. 

Hoofdstuk IV. faciliteiten welke moeten verleend worden aan de leden die de werknemers vertegenwoordigen in de 
ondernemingsraden 



↑ ↑
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financiële

Commentaar 
De ondertekenende partijen van deze overeenkomst wensen de bij artikel 15 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9 van 
9 maart 1972 voorziene mogelijkheden van rechtstreeks overleg, in bepaalde gevallen, tussen de algemene directie en de leden 
van de betrokken ondernemingsraden, te verruimen en te versoepelen. 
Een dergelijk overleg waarborgt aan alle betrokkenen de mogelijkheid gelijktijdig eenzelfde informatie te ontvangen en aan 
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De huidige overeenkomst houdt anderzijds rekening met de ervaring die bij de toepassing van dat artikel 15 werd opgedaan 
alsmede met de ontwikkeling in de bevoegdheden van de ondernemingsraden, met name op het gebied van de economische en 
financiële informatie die het voorwerp uitmaakt van het koninklijk besluit van 27 november 1973. 
De verruiming en de versoepeling van de procedure betreft navolgende punten: 
1°De keuze wordt gelaten tussen een overleg op het vlak van de ondernemingsraad, eigen aan elke technische bedrijfseenheid, 
en een interzetelvergadering van de raden, in beide gevallen onder het voorzitterschap van het hoofd van de onderneming als 
geheel beschouwd. 
De keuzemogelijkheid tussen deze twee formules vloeit voort uit de bezorgdheid van de ondertekenende partijen om tot een 
soepele regeling te komen. 
2°Het hanteren van de ene of van de andere formule wordt gelaten aan het initiatief hetzij van het ondernemingshoofd, hetzij van 
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d.w.z. dat hun aantal niet vooraf mag worden beperkt en dat zij kunnen belegd worden voor het onderzoek van elke kwestie die 
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Er dient desbetreffend rekening te worden gehouden met de nadelen van de te bevolkte en derhalve weinig doeltreffende ver- 
gaderingen. 
Verder dient rekening te worden gehouden met de verschillen die voortvloeien uit de geografische verwijdering of uit het feit tot 
een ander taalstelsel te behoren. 
5° Deze vergaderingen worden in beginsel belegd tussen de ondernemingsraden die tot dezelfde bedrijfstak behoren. 
De mogelijkheid mag evenwel niet worden uitgesloten dat wanneer de noodzaak zich daartoe voordoet, vergaderingen worden 
belegd tussen ondernemingsraden, die tot verschillende bedrijfstakken behoren en onder eenzelfde juridische entiteit vallen. 
Volgens de bij overeenkomst bepaalde procedure, mag het beleggen van gemeenschappelijke vergaderingen geen afbreuk 
doen aan de vigerende wettelijke en verordenende bepalingen betreffende het beleggen van gewone vergaderingen voor het 
onderzoek van kwesties die onder de bevoegdheid van elke raad afzonderlijk vallen. 
Dienaangaande wordt in herinnering gebracht dat de werkgever verplicht is de ondernemingsraad samen te roepen, wanneer 
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betreffende de mogelijkheid van voorbereidende vergaderingen tussen werknemersvertegenwoordigers van de ondernemings- 
raden en de termijn voor het samenroepen van de vergaderingen. 
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Art. 18. 

Art. 19. 
comité

’

Artikel 19 bis 

België

immateriële
ateriële

financiële

Art. 20. 

Commentaar 
Voor dit hoofdstuk hebben de ondertekenende organisaties zich laten leiden door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 5 van 24 
mei 1971 betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging van het personeel der ondernemingen, aangevuld op 30 juni 1971 
door de overeenkomst nr. 5 bis, evenals door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 6 van 30 juni 1971 betreffende de 
faciliteiten welke moeten verleend worden aan de leden die de werknemers vertegenwoordigen in de comités voor veiligheid, 
gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen. 
Zij zijn de mening toegedaan dat op dit stuk in gelijkaardige bepalingen moet voorzien worden voor de leden die de werknemers 
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Hoofdstuk V.  Rol van de syndicale afvaardiging bij ontstentenis van ondernemingsraad in ondernemingen met minder dan 
50 werknemers 

Commentaar 
Ondernemingen die een jaarrekening opgemaakt volgens een standaardmodel moeten neerleggen, beschikken over twee 
modellen, opgesteld door de Nationale Bank en goedgekeurd door de Commissie voor Boekhoudkundige Normen: het volledig 
model voor grote ondernemingen en voor beursgenoteerde ondernemingen en het verkort model voor niet-beursgenoteerde 
kleine ondernemingen. 
In het volledig model beantwoorden de opgesomde rubrieken aan de volgende codes: 70, 62, 9087, 8021, 8161, 8361, 9903 en 9904. 
In het verkort model beantwoorden de opgesomde rubrieken aan de volgende codes: 70, 62, 9087, 8029, 8169, 8365, 9903 en 9904. 

Hoofdstuk VI. Duur, herziening en opzegging 
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Hoofdstuk II. Begrip “collectief ontslag” 
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Art. 1. 

Art. 2. 

°

°werkgevers: de personen die de werknemers, vermeld in punt 1°, tewerkst

°

Art. 3. “ ekkingen”

Art. 4. “Sociale ekkingen”
§ 1. 

§ 2. comité

§ 3. 

§4.

Art. 5 § 1.

§ 2.

°een officiële taal van de Europese Unie;
° n officiële taal van een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte maar die geen lid zijn van de Europese Unie.

°

°

°
 
§ 3.

I. Toepassingssfeer 

II. Sociale betrekkingen tussen werkgever en werknemer 

III. Bescheiden en documenten 
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één
De regeling, vermeld in het eerste lid, geldt voor één jaar en dient op straffe van 

§ 4.

§ 5.

Art. 6. 
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IV. Toezicht 

V. Sancties 
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KB’

Art. 1. 
financiële

°

° financiële

één

Comité

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen 

Verslag aan de Koning 
De bepalingen van de voorgestelde verordening werden opgevat met inachtneming van de kenmerken welke de meeste 
ondernemingen die tot een zeer groot aantal sectoren behoren, vertonen. Het kan nochtans gebeuren dat bepaalde sectoren 
activiteitskenmerken vertonen die maken dat sommige bepalingen van het besluit naar de letter genomen, overbodig zijn. Het 
spreekt vanzelf dat het besluit in elk afzonderlijk geval met soepelheid dient te worden toegepast, zonder dat daarom 
discriminaties zouden ontstaan tussen de ondernemingen wat betreft de aard en de omvang van de inlichtingen die aan de 
ondernemingsraden moeten verleend worden. 
Verder mag de toepassing van de voorgestelde bepalingen niet voor gevolg hebben dat de regelen van de mededinging miskend 
worden: het in acht nemen van het vertrouwelijk karakter van een zeker aantal te verstrekken inlichtingen is in dit opzicht essentieel. 
Tenslotte spreekt het voor zichzelf dat de verbetering van de informatie die aan de ondernemingsraad wordt verstrekt niet voor 
gevolg mag hebben dat een onafhankelijk beheer onmogelijk wordt, maar integendeel moet bijdragen tot een beter begrip van het 
leven van de onderneming. 

Verslag aan de Koning 
De economische en financiële informatie moet door het ondernemingshoofd of een afgevaardigde die hem werkelijk bindt, aan 
de ondernemingsraad medegedeeld worden. 
Zoals de gehele reglementering met betrekking tot de ondernemingsraden, hebben de bepalingen die in dit besluit worden 
genomen, betrekking op de onderneming, zoals ze omschreven is in artikel 14 van de wet van 20 september 1948, dit wil zeggen 
op de technische bedrijfseenheid. 
Bovendien, in de gevallen waarin de onderneming, aldus gedefinieerd, slechts een gedeelte is van een juridische entiteit, 
individuele onderneming of vennootschap, voorziet het koninklijk besluit dat bepaalde inlichtingen met betrekking tot deze 
entiteit moeten medegedeeld worden. Het kan zelfs gebeuren dat alleen inlichtingen betreffende deze entiteit moeten verstrekt 
worden: dit is het geval voor de informatie omtrent het statuut van de onderneming, voorzien in artikel 5. 
Het bleek eveneens dat het noodzakelijk kon zijn om, met betrekking tot bepaalde aangelegenheden, de werknemers ook in te 
lichten omtrent de toestand van een entiteit, waarvan de onderneming, hoewel juridisch onafhankelijk, economisch of financieel 
afhangt. 
In de gevallen uitdrukkelijk aangeduid door het besluit, moeten de inlichtingen ook per onderdeel verschaft worden, voor zover de 
onderneming reeds een beheer volgens onderdeel heeft aangenomen en voor zover ze over uitgesplitste inlichtingen beschikt. 
Rekening houdend met de verschillende realiteiten, die het begrip onderdeel kan bezitten, is het vanzelfsprekend moeilijk om 
een formele definitie te geven die wellicht statisch en onvolledig zou zijn in vele gevallen. Men achtte het dan ook wenselijk aan 
elke ondernemingsraad de bevoegdheid toe te kennen, wanneer zich moeilijkheden voordoen de groepen, secties of afdelingen 
te bepalen die in de onderneming als dusdanig onderdelen uitmaken die aan de bepalingen van dit besluit kunnen onderworpen 
worden; teneinde de ondernemingsraad een zekere beoordelingsmogelijkheid te geven die trouwens de technische betekenis 
van onderdeel als beheersinstrument concretiseert, verduidelijkt het besluit dat het moet gaan om productiecentra die 
homogeen zijn en voorzien van een eigen bestaan; indien het onmogelijk is a priori de graad van autonomie te bepalen die een 
onderdeel in het algemeen bezit, is het nochtans duidelijk dat deze autonomie gewoonlijk gekenmerkt wordt door de mogelijkheid 
om binnen de hiërarchie min of meer vrij te beschikken over eigen werkmiddelen, bv. op het budgettair plan. 
Door op verschillende niveaus - onderdeel, technische bedrijfseenheid, juridische entiteit, economische en financiële entiteit - 
de bronnen van de economische en financiële informatie vast te stellen, streeft het ontwerp ernaar tegemoet te komen aan de 
verschillende economische realiteiten; deze bieden een gevarieerd gamma van integratiemogelijkheden. 
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Art. 2. 
°
°
°
°

Art. 3. 

financiële

nciële

Art. 4. 

financiële

Nochtans dient de ad hoc informatie op het niveau van elke entiteit die, ofwel binnen, ofwel buiten de juridische entiteit kan tot 
stand komen, verstrekt te worden. 
Dit belet echter niet dat, in zekere gevallen, de juridische eenheid en de technische entiteit en zelfs de financiële entiteit 
samenvallen; in dit geval, wel te verstaan, moeten de onderscheiden inlichtingen, eigen aan de juridische, technische en 
financiële begrippen, die elkaar overlappen, verschaft worden. 

Verslag aan de Koning 
De basisinformatie, verstrekt bij de oprichting of bij de hernieuwing van de ondernemingsraad, wordt elk jaar geactualiseerd 
door jaarlijkse voorlichting en minstens om de drie maanden door de periodieke voorlichting. Tenslotte moeten sommige  
uitzonderlijke gebeurtenissen door een occasionele voorlichting toegelicht worden. 
Indien de onderneming of de juridische entiteit waarvan zij deel uitmaakt, de vorm aangenomen heeft van een vennootschap, 
moeten alle documenten die aan de vennoten werden medegedeeld ook aan de leden van de ondernemingsraad worden 
overgemaakt, zelfs zo dit besluit nergens in de mededeling ervan voorziet. Dit is bijvoorbeeld het geval voor het verslag van de 
commissarissen in de handelsvennootschappen wanneer in de voorlegging van een dergelijk verslag voorzien is. 

Verslag aan de Koning 
De economische en financiële voorlichting heeft als doel de werknemers in de mogelijkheid te stellen het beleid van de 
onderneming of van de juridische entiteit waarvan zij deel uitmaakt te begrijpen evenals de redenen en de oogmerken van haar 
beleid vooral inzake organisatie, de tewerkstelling en het personeel. 
Zij moeten voldoende volledig en duidelijk zijn om aan de werknemers een klare kijk te geven op de activiteiten, de resultaten en 
de toekomstverwachtingen van de onderneming, ook ten opzichte van de economische of financiële groep waarvan zij  
eventueel deel uitmaakt en ten opzichte van de sector en de gewestelijke, nationale of internationale economie. 

Hoofdstuk II. De basisinformatie 

Verslag aan de Koning 
De basisinformatie wordt medegedeeld bij de oprichting van de ondernemingsraad of bij de hernieuwing van de mandaten van de 
leden. 
Uit de praktijk blijkt immers dat in het laatste geval de samenstelling van de raad dikwijls belangrijke wijzigingen ondergaat. 
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Art. 6. 

°
°
°
°
°

°

°

°

°

Inderdaad, het is noodzakelijk dat elke werknemersafgevaardigde over een basisdocumentatie beschikt teneinde de jaarlijkse 
en driemaandelijkse voorlichting te kunnen begrijpen en te hanteren. 
Deze informatie gebeurt: 
- enerzijds door overhandiging van specifieke documenten die betrekking hebben op het statuut, de financiële structuur en 
het organigram van de onderneming; 
- anderzijds door overhandiging van een geschreven verslag dat inlichtingen en cijfergegevens verstrekt, omtrent de positie 
van de onderneming, haar productie, haar productiviteit, haar budget en haar kostprijsberekening, haar personeelskosten, haar 
programma en haar algemene toekomstverwachtingen, haar wetenschappelijk onderzoek en de overheidstegemoetkomingen, 
van welke aard ook, aan haar toegekend. 
De basisvoorlichting wordt toegelicht en besproken ten minste vijftien dagen en hoogstens twee maand na de mededeling van 
de desbetreffende documenten. 
De eerste termijn dient om aan de leden van de ondernemingsraad de tijd te geven om kennis te nemen van de documenten; de 
tweede om te vermijden dat de vergaderingen waarin de basisinformatie dient besproken te worden, steeds opnieuw worden 
uitgesteld. 

Verslag aan de Koning 
Het spreekt vanzelf dat de inlichtingen die in dit artikel worden aangegeven, slechts betrekking hebben op de onderneming 
voor zover zij op zichzelf een juridische entiteit uitmaakt. Indien de onderneming daarentegen slechts een gedeelte van een 
juridische entiteit vertegenwoordigt, moet de informatie betrekking hebben op deze entiteit. 
Naast de inlichtingen aangaande de juridische vorm, de statuten en de ondernemingsleiding, voorziet dit artikel eveneens in 
de mededeling van: 
- de middelen tot vorming van het eigen vermogen van de onderneming, bijvoorbeeld de lijst van de voornaamste 
aandeelhouders in een vennootschap op aandelen; 
- de financiële deelnemingen van de onderneming in het kapitaal van andere ondernemingen, evenals de financiële 
deelneming van andere ondernemingen in haar kapitaal, op voorwaarde dat deze deelnemingen genomen werden met de 
bedoeling duurzame banden te leggen tussen de ondernemingen en dat zij op de één of andere wijze de mogelijkheid scheppen 
om het economisch beleid van de onderneming te controleren; 
- de overeenkomsten en akkoorden die fundamentele en duurzame gevolgen hebben op de ondernemingen. Het gaat hier 
natuurlijk niet om de veelvuldige contracten, met beperkte draagwijdte, die elke onderneming verplicht is af te sluiten in het 
kader van haar dagelijkse activiteit, maar het betreft de mededeling van overeenkomsten en akkoorden die met andere 
ondernemingen banden van een zekere duurzaamheid tot stand brengen en die een invloed uitoefenen op het economisch 
beleid van de onderneming. Het betreft, bijvoorbeeld, beheersovereenkomsten, contracten tot verdeling van de winsten, optie- 
en verkooprechten met betrekking tot een belangrijk deel van het actief, enz. 
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Verslag aan de Koning 
De inlichtingen die in het artikel vermeld worden, moeten voldoende duidelijk zijn om aan de ondernemingsraad de mogelijkheid 
te geven zich een oordeel te vormen over de marktpositie van de onderneming, hierbij rekening houdend met het feit dat sommige 
gegevens noodzakelijkerwijze confidentieel zijn. 
De punten 1°, 2°en 3°, die nauw met elkaar verbonden zijn, beogen de ondernemingsraad in te lichten, zowel over de sterkte en 
de ontwikkelingskansen op de markt, als over de moeilijkheden die de onderneming op dit gebied ondervindt. 
De punten 4°en 5°eisen niet dat de integrale tekst van de bestaande contracten wordt bekendgemaakt. Alleen de contractuele 
bepalingen die een fundamentele en blijvende invloed uitoefenen op de toestand, de rentabiliteit en de stabiliteit van de onder- 
neming moeten medegedeeld worden. 
Het punt 6°dient een algemeen idee te geven van de commercialisering van de producten van de onderneming. De opsomming 
van de elementen die met dit doel moeten verstrekt worden, wordt bij wijze van voorbeeld verstrekt. 
De uitsplitsing van de boekhoudkundige gegevens in verband met omzetcijfers, zoals bepaald in punt 7°, moet alleen verstrekt 
worden indien de boekhouding van de onderneming over dergelijke uitsplitsing beschikt. 
De mededeling van de kostprijzen en de verkoopprijzen, bepaald in punt 8°, heeft als voornaamste doel aan de ondernemings- 
raad een beter oordeel te geven over de evolutie van de omzet, door hem toe te laten er zich rekenschap van te geven in hoever 
deze evolutie toe te schrijven is aan verandering van het verkoopvolume dan wel aan een evolutie van de prijzen. 
Het is wenselijk dat de gegevens omtrent de marktpositie van de onderneming en de evolutie ervan, bepaald in punt 9°, zouden 
medegedeeld worden onder de vorm van percentages die het marktaandeel van de onderneming aangeven. 
De berekening van deze gegevens is in de meeste gevallen mogelijk voor ondernemingen met een homogene productie. Indien 
de onderneming daarentegen een waaier van producten vervaardigt, zal het dikwijls noodzakelijk blijken andere kwalitatieve of 
kwantitatieve gegevens op te zoeken, die een gelijkwaardige voorlichting verstrekken aan de ondernemingsraad. 

Verslag aan de Koning 
De informatie betreffende de productie en de productiviteit wordt verstrekt in tijdreeksen die lopen over vijf jaar, dit om de 
ondernemingsraad in de gelegenheid te stellen zich een idee te vormen over de evolutie binnen een bepaalde periode. 
Ook hier zal de uitsplitsing per onderdeel medegedeeld worden voor zover deze uitsplitsing in de boekhouding van de onder- 
neming wordt voorzien. 

Verslag aan de Koning 
De ontleding van en de commentaar bij deze documenten moeten de ondernemingsraad toelaten een inzicht te krijgen in de 
rentabiliteit van de onderneming en haar financiële positie onder meer aan de hand van gegevens omtrent de verhouding en het 
verloop van de winst ten opzichte van de eigen middelen. 

Verslag aan de Koning 
De inlichtingen betreffende de budgetteringsmethode moeten alleen worden medegedeeld indien een dergelijk beheer wordt toegepast. 
Zo dit het geval is, moet de informatie tegelijkertijd voldoende synthetisch zijn om gemakkelijker door de leden van de onder- 
nemingsraad gehanteerd te kunnen worden en voldoende gedetailleerd teneinde de ondernemingsraad in staat te stellen zijn 
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Art. 14. hiërarchische

ciële

Verslag aan de Koning 
Het bleek bijzonder belangrijk de ondernemingsraad het middel ter hand te stellen om de werknemers uitvoerig op de hoogte 
te brengen van de gegevens in verband met het personeel. 
Ook hier moeten inlichtingen, voor zover beschikbaar, per onderdeel gegeven worden. 
Nader moet worden bepaald dat de gevraagde uitsplitsing, inzonderheid inzake de bezoldiging van het directiepersoneel, niet 
tot doel heeft individuele gegevens te doen kennen. 

Verslag aan de Koning 
De toekomstverwachtingen, waarvan sprake, slaan onder meer op de onderhandelingen die de onderneming voert met de overheid; 
bijvoorbeeld met het oog op het sluiten van een vooruitgangscontract voorzien bij de wet van 30 december 1970. 
Er dient opgemerkt dat een ondernemingshoofd de mededeling van sommige projecten, wegens de vertrouwelijke aard ervan, 
kan uitstellen. 

Verslag aan de Koning 
Het wetenschappelijk speurwerk wordt in het bedrijfsleven alsmaar belangrijker. Het ondernemingshoofd moet dus het hier 
gevolgde beleid en de bereikte resultaten uiteenzetten. 

Verslag aan de Koning 
Dit artikel beoogt niet alleen de leningen maar ook elke andere bekomen vorm van overheidstegemoetkoming. 

Verslag aan de Koning 
De inlichtingen moeten de werknemers toelaten zich nauwkeurig in de hiërarchie der onderneming te situeren, en terzelfdertijd 
de plaats te kennen van de onderneming binnen de juridische, economische en financiële entiteit waarvan zij deel uitmaakt. 
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Art. 15. 

amelijk op gericht de ondernemingsraad in staat te stellen zich een oordeel te vormen over de financiële 

Art. 16. 

óór

Art. 17. 
óór

°
°

° financiële

°

Art. 18. 

Hoofdstuk III. De jaarlijkse voorlichting 

Verslag aan de Koning 
De jaarinformatie heeft tot doel de ondernemingsraad een inzicht te geven in de toekomst en de evolutie van de onderneming 
en van de bestaande onderdelen tijdens het voorbije jaar. Door een vergelijking met de basisinformatie en met de resultaten 
van de voorgaande jaren, moet de jaarlijkse voorlichting de ondernemingsraad in staat stellen de evolutie te volgen van de  
onderneming en van de onderdelen vanuit het door de directie gevoerde beleid. Het ware wenselijk de verstrekte inlichtingen aan 
te vullen met nationale of internationale statistische gegevens betreffende de bedrijfstak. 
Deze inlichtingen, nodig voor een objectieve en opbouwende bespreking van de vraagstukken in verband met de onderneming, 
zijn ten andere van die aard dat zij helpen bij de totstandkoming van een klimaat van vertrouwen binnen de schoot van de 
ondernemingsraad. 

Verslag aan de Koning 
De verplichting tot verstrekken en bespreken der jaarlijkse voorlichting binnen de drie maand volgend op de afsluiting van het 
boekjaar, komt tegemoet aan de bekommernis om de werknemers, langs de ondernemingsraad om, werkelijk actuele gegevens te 
verstrekken. Een grote vertraging terzake zou het bereiken der beoogde doelstellingen schaden. 
Is de onderneming echter een handelsvennootschap, dan is de termijn van drie maand overbodig. In dit geval volstaat het dat 
de vergadering van de ondernemingsraad, gewijd aan de jaarlijkse voorlichting, gehouden wordt vóór de algemene vergadering 
der vennoten. In een vrij groot aantal ondernemingen is het inderdaad moeilijk de in dit hoofdstuk voorziene inlichtingen te 
verstrekken binnen de drie maand na de afsluiting van het boekjaar: de algemene vergaderingen worden dikwijls pas na die 
periode gehouden. 
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Art. 19. 

°
°
°
°

°
°
°
° ’

Art. 20. 

°
°
°
°
° ’s,

3°.

Art. 21. 

Art. 22. 

Art. 23. 

Art. 24. 

financiële

beïnvloed

Verslag aan de Koning 
De bescheiden worden aan de leden van de ondernemingsraad overhandigd minstens 15 dagen vóór de vergadering voorzien 
voor hun bespreking. 
Op die manier kunnen zij kennis nemen van de geschreven gegevens vooraleer zij de commentaar en de uitleg van het onder- 
nemingshoofd horen. 
De actualisering van de basisinformatie brengt alle nieuwe elementen bij met betrekking tot de basisgegevens; deze mededeling 
gebeurt onder dezelfde voorwaarden als deze voor de basisgegevens zelf. 
Naast de jaarrekeningen en het jaarverslag deelt het ondernemingshoofd eveneens het verslag van de revisor met betrekking 
tot de jaarrekening mee, indien dergelijk rapport in de onderneming wordt opgesteld. 

Verslag aan de Koning 
Indien het ondernemingshoofd de voorstelling van de jaarrekening wijzigt van het ene jaar tegenover het andere, moet hij aan 
de leden van de ondernemingsraad voldoende uitleg verschaffen opdat zij in staat zouden zijn een synthetische maar eveneens 
gedetailleerde vergelijking te maken van deze rekeningen. De regeling, in dit artikel voorzien, beantwoordt aan deze doelstelling. 

Hoofdstuk IV. De periodieke voorlichting 
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gedetailleerde vergelijking te maken van deze rekeningen. De regeling, in dit artikel voorzien, beantwoordt aan deze doelstelling. 

Hoofdstuk IV. De periodieke voorlichting 

51 

óór

Art. 25. 

°
°

Art. 26. 

Art. 27. 

°
° °

°
°

°
°

Art. 28. één

Comité
Comité

Verslag aan de Koning 
Het doel van deze informatie is de ondernemingsraad in staat te stellen bestendig de gang van zaken in het bedrijf te volgen. Het is  
van belang dat de ondernemingsraad zich in de loop van het jaar rekenschap kan geven van de mate waarin de vooropgestelde 
doelstellingen door de onderneming werd bereikt. 
Daarom moeten de inlichtingen gegeven worden op een manier die een vergelijking mogelijk maakt met de gegevens, verstrekt bij 
de artikelen 4 tot 15 van dit besluit. 

Hoofdstuk V. De occasionele voorlichting 

Verslag aan de Koning 
De occasionele voorlichting dient de leden van de ondernemingsraad op de hoogte te brengen van nieuwe gebeurtenissen die 
ten zeerste belangrijk zijn voor het verder verloop van de onderneming. 
Die gebeurtenissen kunnen het gevolg zijn van omstandigheden onafhankelijk van de wil van het ondernemingshoofd: 
bijvoorbeeld, brand in een productieafdeling, een agressieve overname van het beleid van de onderneming. 
Ze kunnen ook het gevolg zijn van een beslissing van de directie van de onderneming: bijvoorbeeld, fusie met een andere onderneming. De 
occasionele voorlichting moet zo vroegtijdig mogelijk medegedeeld worden. Voor het geval het om een beslissing van het 
ondernemingshoofd gaat, zal de ondernemingsraad in principe ingelicht worden voor het uitvoeren van deze beslissing. 

Hoofdstuk VI. Mogelijkheid tot afwijking 

Verslag aan de Koning 
Tegenover het vrij gedetailleerd karakter van de inlichtingen te verstrekken door het ondernemingshoofd, lijkt het billijk 
afwijkingsmogelijkheden te voorzien inzake de plicht tot mededeling van bepaalde gegevens; deze afwijking wordt in bepaalde 
gevallen verrechtvaardigd door de noodwendigheden van het commercieel beleid en in het bijzonder door de concurrentiële 
marktpositie van de onderneming. 
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Comité

Art. 29. 

Art. 30. 

continuïteit

Art. 31. financiële

categorieën

Art. 32. 

Art. 33. 

één

Verslag aan de Koning 
Het komt niet toe aan het ondernemingshoofd te oordelen of een afwijking al dan niet vereist is. 
De aanvragen tot afwijking moeten goedgekeurd worden door een ambtenaar, door de Minister van Economische Zaken aan- 
geduid, die een beslissing zal nemen na raadpleging van een Comité ad hoc, opgericht in de schoot van de Centrale Raad voor 
het Bedrijfsleven. Dit Comité zal, zo nodig, beroep doen op experten van de bevoegde Bedrijfsraad. 
Omdat de bemiddeling van deze ambtenaar in feite slechts noodzakelijk is bij gebrek aan unaniem akkoord van de betrokken 
partijen, wordt duidelijk bepaald dat hij een verzoek om afwijking niet zal mogen weigeren indien de ondernemingsraad en het 
Comité ad hoc beide hun unanieme instemming hebben geuit. Om elke willekeur uit te schakelen, moet iedere beslissing met 
redenen omkleed zijn. 

Verslag aan de Koning 
Zelfs wanneer een afwijking werd toegestaan, dient niettemin informatie verstrekt te worden, hetzij onder een meer algemene 
vorm, hetzij na het verstrijken van een bepaalde termijn. 

Hoofdstuk VII. Bepalingen betreffende de inlichtingen in het algemeen 

Verslag aan de Koning 
Het ondernemingshoofd zal wel te verstaan er dienen voor te zorgen dat de inlichtingen in een verstaanbare taal medegedeeld 
worden, en dat de verstrekte gegevens coherent en vergelijkbaar in de tijd zijn. 

Verslag aan de Koning 
Het ondernemingshoofd beschikt over de mogelijkheid de tijd die moet besteed worden aan het onderzoek van de voorlichting 
te spreiden over een bepaald aantal vergaderingen met beperkte duur, naargelang de noodwendigheden van de dienst. 

Hoofdstuk VIII. Voorlichting van het personeel van de onderneming 
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Art. 34. 

één

°

° één

“ ”,

Art. 35. 

Art. 36. 

Art. 37. 

Art. 38. 

Art. 39. 

Art. 40. 

Art. 41. 

Art. 42. 

Verslag aan de Koning 
De voorlichting van het personeel van de onderneming is het fundamenteel oogmerk dat de mededeling van inlichtingen aan 
de ondernemingsraad verrechtvaardigt. 
Om de opdracht die hem werd toevertrouwd tot een goed einde te brengen, beschikt de ondernemingsraad over gedetailleerde 
informatie die, in bepaalde gevallen, vertrouwelijk kan zijn. Daarom is het van kapitaal belang dat de leden van de 
ondernemingsraad de deontologische regels eerbiedigen. De werknemersorganisaties hebben een belangrijke taak te vervullen 
om de absolute noodzaak te doen inzien van het beroepsgeheim, voor de goede werking van de ondernemingsraad. 
Om tegemoet te komen aan de noodzaak bepaalde inlichtingen vertrouwelijk te houden, werd in artikel 33 bepaald dat het 
ondernemingshoofd het vertrouwelijk karakter van bepaalde inlichtingen kan benadrukken. 
Ingeval van onenigheid hieromtrent in de schoot van de ondernemingsraad is de ambtenaar bedoeld in artikel 39 bevoegd om 
te beslissen. 
Anderzijds, met het oog op de voorlichting van het personeel moeten de werknemersvertegenwoordigers wel te verstaan de 
mogelijkheid hebben om buiten de vergaderingen, contacten te onderhouden met het personeel en de kaderleden teneinde hun 
opdracht van vertegenwoordigers van het personeel in de ondernemingsraad naar behoren te vervullen. 
Deze bepalingen verlenen nochtans niet aan de vertegenwoordigers van de werknemers het monopolie van de informatie van het 
personeel. 

Hoofdstuk IX. Het betrekken van deskundigen bij zekere werkzaamheden van de ondernemingsraad 

Hoofdstuk X. Sancties 

Hoofdstuk XI. Opheffingsbepalingen 

Hoofdstuk XII. Slotbepalingen 
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AFDELING 2. VERVANGING VAN DE FEESTDAGEN WELKE MET EEN ZONDAG OF EEN GEWONE INACTIVITEITSDAG 
SAMENVALLEN 

 
Art. 6. 

Art. 8. 

  

Hoofdstuk II. Verbod van tewerkstelling tijdens feestdagen 



↑ ↑

54 

AFDELING 2. VERVANGING VAN DE FEESTDAGEN WELKE MET EEN ZONDAG OF EEN GEWONE INACTIVITEITSDAG 
SAMENVALLEN 

 
Art. 6. 

Art. 8. 

  

Hoofdstuk II. Verbod van tewerkstelling tijdens feestdagen 

55 

Art. 1. 

Art. 2. 

Art. 10. één

Hoofdstuk I. Draagwijdte van de overeenkomst 

Commentaar 
De invoering van deze regeling, waarvan de draagwijdte in dit artikel is uiteengezet, mag geen aanloop zijn tot een verhoging 
van de percentages van de werkloosheidsuitkeringen, noch afbreuk doen aan de algemene beginselen van de reglementering 
betreffende de arbeidsvoorziening en de werkloosheid, met uitzondering van de modaliteiten die noodzakelijk zijn om de toe- 
passing van onderhavige regeling te verwezenlijken. 

Hoofdstuk II. Toepassingsgebied 

Hoofdstuk V. Procedure 

Commentaar 
De ingevoerde regeling mag niet voor gevolg hebben dat de bejaarde werknemers van ten minste 60 jaar systematisch ontsla- 
gen worden. 
Bij dit artikel wordt te dien einde een speciale overlegprocedure ingesteld, die de toepassing van de regeling moet voorafgaan. 
Indien de werkgever de overlegprocedure niet naleeft, kan de ontslagen werknemer zijn eventuele rechten op schadeloosstelling 
voor de rechtbanken doen gelden. 
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TOEPASSINGSGEBIED 
 

Art.1. 

I. BEGINSELEN 
 

Art. 2. 

Art. 3. 
coördinatie

II. ROL VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN VAN DE SYNDICALE AFVAARDIGING 
 

Art. 4. 

Art. 5. 

Art. 6. 

comités

Art. 7. 

comités

Art. 8. 

comités

I. DRAAGWIJDTE 

Art. 9. 

Deel I. Algemene bepalingen 

Deel II. Suppletieve bepalingen betreffende de ondernemingen d ie ten minste 20 werknemers tewerkstellen 
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comité

II. TOEPASSINGSMODALITEITEN 
 

Art. 10. comité
één

Art. 11. 

–

comité comité

Art. 12. 

coördinatie

comité

’

Art. 13. 
comité

Art. 14. 

comité

Deel III. Suppletieve bepalingen betreffende de ondernemingen die minder dan 20 werknemers tewerkstellen 
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Art. 15. 

’

DUUR, HERZIENING EN OPZEGGING 

Art. 16. 

één
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Art. 15. 

’

DUUR, HERZIENING EN OPZEGGING 

Art. 16. 
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59 

Art. 1. 

Art. 2. één

Art. 3. 

Art. 4. 

Art. 5. 
voor een bepaald werk, behalve wanneer dit ontslag plaatsvindt vóór het verstrijken van de overeenkomst of vóór de 

Hoofdstuk I. Draagwijdte van de overeenkomst 

Commentaar 
Artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 24 dient geactualiseerd te worden, aangezien de richtlijn 75/129/EEG werd 
gecodificeerd door de richtlijn 98/59/EG en door deze laatste richtlijn werd opgeheven. Artikel 8 van de richtlijn 98/59/EG stelt dat 
verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn gelden als verwijzingen naar de richtlijn 98/59/EG 

Hoofdstuk II. Begrip “collectief ontslag” 

Commentaar 
De verwijzing naar de redenen, die geen betrekking hebben op de persoon van de werknemer, stemt overeen met de ontslagredenen, 
die inherent zijn aan de onderneming en staat derhalve in het Belgische recht gelijk met de “economische of technische redenen”, 
die in dat recht ruim worden opgevat. 

Hoofdstuk III. Toepassingsgebied 
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Art. 6. 

categorieën
categorieën

Art. 7. 

Art. 8. 

één

Commentaar 
De Richtlijn (EU) 2015/1794 schrapt artikel 1, lid 2, punt c) van de Richtlijn 98/59/EG. Deze bepaling voorzag dat de Richtlijn 
98/59/EG niet van toepassing was op ″bemanningen van zeeschepen″. De uitsluiting gold dus voor de koopvaardij en de visserij. In 
functie van deze uitsluiting werd ook in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 24 opgenomen dat de bepalingen van deze 
collectieve arbeidsovereenkomst niet van toepassing zijn op ondernemingen die vissers en zeelieden ter koopvaardij tewerkstellen. 
Gezien de wijziging van de Richtlijn 98/59/EG door de Richtlijn (EU) 2015/1794 dient deze uitsluiting opgeheven te worden. 

Hoofdstuk IV. Procedure van raadpleging van de werknemersvertegenwoordigers 

Commentaar 
1. In de Richtlijn waaraan de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 24 uitvoering geeft, is het volgende bepaald: “De in de leden 
1, 2 en 3 vastgestelde verplichtingen (d.w.z. de verplichtingen inzake voorlichting en raadpleging) gelden ongeacht of de beslissing 
betreffende het collectieve ontslag door de werkgever of door een over de werkgever zeggenschap uitoefenende  
onderneming wordt genomen. 
Bij onderzoek van beweerde gevallen van niet-nakoming van de in deze Richtlijn vastgelegde verplichtingen inzake voorlichting, 
raadpleging en kennisgeving, wordt geen rekening gehouden met een eventueel verweer van de werkgever op grond van het 
feit dat de onderneming die de tot collectief ontslag leidende beslissing heeft genomen, hem de noodzakelijke informatie niet 
heeft verstrekt” (artikel 4.4). 
Opgemerkt dient te worden dat het in het Belgische rechtstelsel evident is dat alle door de Richtlijn vastgestelde verplichtingen 
inzake voorlichting en raadpleging, zoals zij in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 24 zijn omgezet, blijven gelden voor 
de werkgever, zelfs indien de onderneming die de tot collectief ontslag leidende beslissing heeft genomen, hem de 
bovengenoemde noodzakelijke informatie niet heeft verstrekt. 
2. Er wordt in herinnering gebracht dat de werkgever bij de vaststelling van de criteria inzake collectief ontslag, rekening moet 
houden met artikel 15, e), van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en met artikel 12, 
lid 1, van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9 van 9 maart 1972 houdende ordening van de in de Nationale Arbeidsraad 
gesloten nationale akkoorden en collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de ondernemingsraden, in welke is bepaald 
dat de ondernemingsraad de te volgen algemene criteria in geval van ontslag van werknemers vaststelt. 

Hoofdstuk V. Datum van inwerkingtreding, duur, herziening en opzegging 
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De Richtlijn (EU) 2015/1794 schrapt artikel 1, lid 2, punt c) van de Richtlijn 98/59/EG. Deze bepaling voorzag dat de Richtlijn 
98/59/EG niet van toepassing was op ″bemanningen van zeeschepen″. De uitsluiting gold dus voor de koopvaardij en de visserij. In 
functie van deze uitsluiting werd ook in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 24 opgenomen dat de bepalingen van deze 
collectieve arbeidsovereenkomst niet van toepassing zijn op ondernemingen die vissers en zeelieden ter koopvaardij tewerkstellen. 
Gezien de wijziging van de Richtlijn 98/59/EG door de Richtlijn (EU) 2015/1794 dient deze uitsluiting opgeheven te worden. 

Hoofdstuk IV. Procedure van raadpleging van de werknemersvertegenwoordigers 

Commentaar 
1. In de Richtlijn waaraan de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 24 uitvoering geeft, is het volgende bepaald: “De in de leden 
1, 2 en 3 vastgestelde verplichtingen (d.w.z. de verplichtingen inzake voorlichting en raadpleging) gelden ongeacht of de beslissing 
betreffende het collectieve ontslag door de werkgever of door een over de werkgever zeggenschap uitoefenende  
onderneming wordt genomen. 
Bij onderzoek van beweerde gevallen van niet-nakoming van de in deze Richtlijn vastgelegde verplichtingen inzake voorlichting, 
raadpleging en kennisgeving, wordt geen rekening gehouden met een eventueel verweer van de werkgever op grond van het 
feit dat de onderneming die de tot collectief ontslag leidende beslissing heeft genomen, hem de noodzakelijke informatie niet 
heeft verstrekt” (artikel 4.4). 
Opgemerkt dient te worden dat het in het Belgische rechtstelsel evident is dat alle door de Richtlijn vastgestelde verplichtingen 
inzake voorlichting en raadpleging, zoals zij in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 24 zijn omgezet, blijven gelden voor 
de werkgever, zelfs indien de onderneming die de tot collectief ontslag leidende beslissing heeft genomen, hem de 
bovengenoemde noodzakelijke informatie niet heeft verstrekt. 
2. Er wordt in herinnering gebracht dat de werkgever bij de vaststelling van de criteria inzake collectief ontslag, rekening moet 
houden met artikel 15, e), van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en met artikel 12, 
lid 1, van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9 van 9 maart 1972 houdende ordening van de in de Nationale Arbeidsraad 
gesloten nationale akkoorden en collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de ondernemingsraden, in welke is bepaald 
dat de ondernemingsraad de te volgen algemene criteria in geval van ontslag van werknemers vaststelt. 
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Art. 1. 

Art. 2. 
11, 3°,

Art. 3. 

Art. 4. 

Art. 5. 
óór

Art. 6. 

Verplichtende bepaling 
Art. 7. 

Commentaar 
De opdracht die bij onderhavige overeenkomst wordt toevertrouwd aan de ondernemingsraad of, bij ontstentenis ervan, aan de 
vakbondsafvaardiging doet geen afbreuk aan de bij de wet van 20 september 1948 of bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 
24 mei 1971 aan die organen verleende bevoegdheid; dat geldt met name voor de inlichtingen omtrent de betalingen aan de R.M.Z. 
Met betrekking tot de manier waarop deze inlichtingen zullen verstrekt worden, dient te worden verwezen naar de bepalingen 
van de artikelen 2 en 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9 van 9 maart 1972. 
Onder vervaldag wordt verstaan, de datum waarop de betaalplichtige onderneming haar verbintenissen moet nakomen. 
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Art. 10. 

comités
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§
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§
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comité
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Art. 1. § 1. 

§ 2. 

§ 3. 

één

§ 4. 
comités

Art. 2. §1. 

óór

§ 2. §

Hoofdstuk I. Toepassingssfeer 

Commentaar 
1. Overeenkomstig artikel 7 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire 
comités strekt de toepassingssfeer van deze overeenkomst zich uit tot alle ondernemingen van de particuliere sector van het 
land die ten minste gemiddeld 50 werknemers tewerkstellen. 
2. Anderdeels doet deze overeenkomst geen afbreuk aan de bepalingen van de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid 
en de veiligheid van de werknemers alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen, van de wet van 5 december 1968 
betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, van het koninklijk besluit van 27 november 1973 
houdende reglementering van de economische en financiële inlichtingen te verstrekken aan de ondernemingsraden, van de 
collectieve arbeidsovereenkomsten nrs. 5 en 9 alsmede van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming. 
Dat sluit met name in dat onderhavige overeenkomst geen afbreuk doet aan de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 5 
betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen van het personeel der ondernemingen waarvan artikel 14 bepaalt dat 
“teneinde de geschillen of betwistingen te voorkomen, de syndicale afvaardiging van het personeel voorafgaandelijk door de 
werkgever moet worden ingelicht over de veranderingen die de contractuele of gebruikelijke arbeids- of beloningsvoorwaarden 
kunnen wijzigen, met uitzondering van de inlichtingen van individuele aard“ zelfs indien er krachtens een sector- of 
ondernemingsovereenkomst een vakbondsafvaardiging bestaat in een onderneming met minder dan 50 werknemers. 
Onderhavige overeenkomst doet evenmin afbreuk aan de artikelen 19 en 21 van het koninklijk besluit van 6 november 1969 tot 
vaststelling van de algemene regels voor de werking van de paritaire comités en paritaire subcomités waarin wordt bepaald 
dat in die organen een verzoeningsbureau kan worden opgericht “om alle geschillen tussen werkgevers en werknemers te 
voorkomen of bij te leggen”. 

Hoofdstuk II. Procedure van voorlichting en overleg inzake de sociale gevolgen van de invoering van nieuwe technologieën 
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oepscategorieën
oepscategorieën

Art. 3. § 1. §
financiële

§ 2. § financiële

Art. 4. §

Art. 5. § 1. 

§ 2. comité

Art. 6. § 1. 
mag geen handeling stellen die ertoe strekt de arbeidsovereenkomst eenzijdig te beëindigen, behalve om redenen 

periode die ingaat de dag waarop de bij artikel 2, § 1, bedoelde

Commentaar 
1. In de zin van § 1 van dit artikel, moet de informatie worden verstrekt 3 maanden vóór het begin van de inplanting van de 
nieuwe technologie. Die inplanting impliceert hetzij de manifestatie van een visueel criterium, hetzij de aanduiding van een 
wijziging in de arbeidsvoorwaarden of in de werkorganisatie binnen de onderneming. 
De term “nieuw” moet worden geïnterpreteerd in relatie tot wat vroeger in de onderneming bestond. 
2. In § 2 van dit artikel wordt onder betrokken werknemers verstaan, de werknemers die tot een bepaalde beroepscategorie in 
een onderneming behoren en die hetzij de nieuwe technologie moeten gebruiken in gewijzigde arbeidsvoorwaarden en/of  
werkorganisatie, hetzij er de gevolgen van moeten ondergaan op het gebied van de werkgelegenheid, als gevolg van ontslag of 
mutatie. Zowel de wijziging van de arbeidsvoorwaarden en/of de werkorganisatie van de gebruikers van de nieuwe technologie 
als de mutaties kunnen voor de betrokken werknemers zowel positieve als negatieve gevolgen hebben. 
Voor het begrip “beroepscategorie” moet worden verwezen naar de praktijk van de paritaire comités of van de ondernemingen. 
Onder “effectieve inwerkingstelling van de nieuwe technologie” moet worden verstaan het ogenblik waarop de nieuwe  
technologie werkelijk operationeel is. 

Commentaar 
De in dit artikel bedoelde sociale gevolgen zijn de gevolgen die op voorzienbare en globale wijze de werkgelegenheid, de werk- 
organisatie of de arbeidsvoorwaarden beïnvloeden; zij sluiten dan ook geen individuele beoordeling in. 
De in § 2 bedoelde afwijking van de geschreven procedure ontslaat de werkgever niet van de verplichting om de informatie te 
verstrekken; hij wordt daardoor evenmin vrijgesteld van de verplichting schriftelijke informatie te verstrekken over de aard van 
de sociale gevolgen van de nieuwe technologie. 

Commentaar 
Overeenkomstig de wettelijke en C.A.O.-bepalingen, meer bepaald de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van 
het bedrijfsleven en het koninklijk besluit van 27 november 1973, zijn de leden van de in die bepaling vermelde organen op 
algemene wijze tot geheimhouding verplicht ten aanzien van de inlichtingen die zij bij de uitoefening van hun opdracht hebben 
ontvangen, zonder dat daardoor de in dit hoofdstuk bepaalde voorlichtings- en overlegprocedure evenwel mag worden belemmerd. 
De in dit artikel gebruikte uitdrukking “naargelang van het geval” sluit in dat niet noodzakelijk de drie organen samen betrokken 
zijn; wanneer het bijvoorbeeld gaat om vraagstukken met betrekking tot de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, is 
het comité voor veiligheid en gezondheid bevoegd. 
Het overleg te goeder trouw tussen de partijen moet in de tijd worden beperkt, zo dat de inwerkingstelling van de nieuwe 
technologie niet wordt belemmerd. 

Hoofdstuk III. Regels die van toepassing zijn in geval van niet-naleving van de procedure 
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Onder “effectieve inwerkingstelling van de nieuwe technologie” moet worden verstaan het ogenblik waarop de nieuwe  
technologie werkelijk operationeel is. 
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De in dit artikel bedoelde sociale gevolgen zijn de gevolgen die op voorzienbare en globale wijze de werkgelegenheid, de werk- 
organisatie of de arbeidsvoorwaarden beïnvloeden; zij sluiten dan ook geen individuele beoordeling in. 
De in § 2 bedoelde afwijking van de geschreven procedure ontslaat de werkgever niet van de verplichting om de informatie te 
verstrekken; hij wordt daardoor evenmin vrijgesteld van de verplichting schriftelijke informatie te verstrekken over de aard van 
de sociale gevolgen van de nieuwe technologie. 

Commentaar 
Overeenkomstig de wettelijke en C.A.O.-bepalingen, meer bepaald de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van 
het bedrijfsleven en het koninklijk besluit van 27 november 1973, zijn de leden van de in die bepaling vermelde organen op 
algemene wijze tot geheimhouding verplicht ten aanzien van de inlichtingen die zij bij de uitoefening van hun opdracht hebben 
ontvangen, zonder dat daardoor de in dit hoofdstuk bepaalde voorlichtings- en overlegprocedure evenwel mag worden belemmerd. 
De in dit artikel gebruikte uitdrukking “naargelang van het geval” sluit in dat niet noodzakelijk de drie organen samen betrokken 
zijn; wanneer het bijvoorbeeld gaat om vraagstukken met betrekking tot de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, is 
het comité voor veiligheid en gezondheid bevoegd. 
Het overleg te goeder trouw tussen de partijen moet in de tijd worden beperkt, zo dat de inwerkingstelling van de nieuwe 
technologie niet wordt belemmerd. 
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§ 2. §
beëindigen,

§ §

Art. 7. 

§

één

Commentaar 
Het ontbreken van informatie of van overleg zal onder meer blijken uit de notulen van de vergaderingen van de bij artikel 5 van 
deze overeenkomst bedoelde organen. 
De werkgever die de in hoofdstuk II van deze overeenkomst bedoelde voorlichtings- of overlegprocedure niet eerbiedigt, mag 
geen handeling stellen die ertoe strekt eenzijdig de arbeidsovereenkomst te beëindigen, behalve om redenen die vreemd zijn 
aan de invoering van de nieuwe technologie. De bewijslast van die redenen verschilt evenwel naargelang van de periode tijdens 
welke die handeling wordt gesteld. 
De bewijslast ligt bij de werkgever tijdens de periode die ingaat de dag waarop de informatie overeenkomstig artikel 2, § 1, had 
moeten worden verstrekt, d.w.z. uiterlijk drie maanden vóór het begin van de inplanting van de nieuwe technologie en die eindigt 
drie maanden na de effectieve inwerkingstelling van de nieuwe technologie. 
Buiten die periode ligt de bewijslast van de redenen die inherent zijn aan de invoering van de nieuwe technologie bij de werknemer. 
De vergoeding die gelijk is aan drie maanden brutoloon is een forfaitaire vergoeding die moet worden geacht van dezelfde aard 
te zijn als de vergoeding voor willekeurig ontslag, bepaald in artikel 63 van de wet van 3 juli 1978. 
Dat heeft met name tot gevolg dat zij niet wordt beschouwd als loon voor de opening van het recht op  
werkloosheidsuitkeringen in de zin van artikel 126 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening 
en werkloosheid. De in dit artikel bedoelde forfaitaire vergoeding mag anderzijds niet worden gecumuleerd met de door de wet 
van 3 juli 1978 bepaalde vergoedingen, die niet zijn beoogd in het beschikkend gedeelte van dit artikel alsmede door de overige 
wetgevingen die voorzien in speciale vergoedingen voor bescherming tegen ontslag. 

Hoofdstuk IV. Slotbepalingen 
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° § 2°;
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°comité: comité
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Art. 2. § 1. 

° beëindiging
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° beëindiging
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§

§ 2. §

comité

§ 3. 
comités

§§
§§

§ 4. 

§ 5. 

zijn die vooraf door het bevoegd paritair orgaan in de zin van artikel 3, § 1, eerste lid, werden erkend.

één 
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3.6.

3.6.1. financiële
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°
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Art. 1. 

1. INSTEMMING VAN DE WERKNEMER: 
 

Art. 2. § 1. 

§ 2. 
beëindiging

§ 3. 

  

Hoofdstuk I. Toepassingsgebied 

Commentaar 
a) Het outplacement-bureau is hetzij de natuurlijke persoon, hetzij de private of publieke rechtspersoon, hetzij de instelling of het 
organisme van publiek recht die of dat tijdens de outplacement- opdracht één of meer van de volgende diensten en adviezen 
verstrekt: 
- psychologische begeleiding; 
- het opmaken van een persoonlijke balans; 
- hulp bij het uitbouwen van een zoekcampagne naar betrekkingen en de uitwerking ervan; 
- begeleiding met het oog op de onderhandeling van nieuwe arbeidsovereenkomsten; 
- begeleiding tijdens de integratie in het nieuwe werkmilieu; 
- logistieke en administratieve steun. 
b) Outplacement is geen “inplacement” of herplaatsing, dat wil zeggen het geheel van begeleidende diensten en adviezen met 
het doel een werknemer een andere betrekking bij dezelfde werkgever te bezorgen. 
c) Outplacement is geen arbeidsbemiddeling. Arbeidsbemiddeling tegen betaling met winstoogmerk is trouwens uitdrukkelijk 
verboden door het I.A.O. - Verdrag nr. 96 van 1 juli 1949 betreffende bureaus voor arbeidsbemiddeling, welke voor hun 
bemiddeling betaling vragen (Geratificeerd bij wet van 3 maart 1958, B.S. van 17 juli 1958). 

Hoofdstuk II. Regeling 

Commentaar 
a) De bij artikel 2 bedoelde bepalingen doen geen afbreuk aan de vrijheid van de werkgever om voorafgaande contacten te leg- 

gen met outplacement-bureaus met het doel in zijn onderneming outplacement te organiseren. 
Die bepalingen doen evenmin afbreuk aan de mogelijkheden om in de arbeidsovereenkomst te bedingen dat outplacement 
in hoofde van de werknemer een recht wordt. 
Werkgever en werknemer kunnen nochtans niet vooraf in de arbeidsovereenkomst bedingen dat bij een eventueel ontslag 
de werknemer de verplichting heeft een outplacement-begeleiding te volgen. Artikel 6 van de arbeidsovereenkomstenwet 
bepaalt dat alle met de bepalingen van die wet en van haar uitvoeringsbesluiten strijdige bedingen nietig zijn, voor zover zij 
ertoe strekken de rechten van de werknemer in te korten of zijn verplichtingen te verzwaren. 

b) Het bij § 1 bedoelde programma van de werknemer bevat de concrete uitwerking van de begeleidende diensten en adviezen, 
die door het outplacement-bureau verstrekt worden. Met het oog op die concrete uitwerking kan men zich inspireren aan de 
opsomming van de diensten en de adviezen in punt a. van de commentaar bij artikel 1 van onderhavige collectieve arbeids- 
overeenkomst. 
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2. KOSTPRIJS VAN OUTPLACEMENT: 

Art. 3. 

3. VERBINTENISSEN VAN HET OUTPLACEMENT-BUREAU: 
 

Art. 4. 

°

°

° éénmaal

°

° beëindiging
° potentiële

° beïnvloeden;
°

Art. 5. 

4. INLICHTINGEN EN RAADPLEGING: 
 

Art. 6. § 1

§ 2. 

§ 3. 

Commentaar 
De verbintenis om inlichtingen vertrouwelijk te behandelen heeft tot doel te vermijden dat er informatie over de werknemer 
kenbaar gemaakt wordt zonder zijn uitzonderlijke toestemming. 

Commentaar 
De verbintenis een ongevallenverzekering te sluiten, heeft tot doel in verband met de ongevallen, gebeurd tijdens de 
outplacement-opdracht en op de weg van en naar de plaats waar ze wordt uitgevoerd, dezelfde rechten toe te kennen als die 
welke worden bepaald bij of krachtens de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971. 
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Art. 7. 

Commentaar 
De ondernemingsraad beslist over het bureau, waaraan de outplacement-opdracht wordt toevertrouwd. Die beslissing heeft 
geen betrekking op het principe van het aanbieden en het organiseren van outplacement, waartoe de werkgever het initiatief 
en het beslissingsrecht behoudt. 
De bij § 2 bedoelde beslissing van de ondernemingsraad wordt genomen volgens een specifieke procedure, met name de stemming 
met een dubbele meerderheid. Deze dubbele meerderheid bestaat uit enerzijds een meerderheid van de stemmen, uitgebracht door 
de werkgeversafvaardiging en anderzijds een meerderheid van de stemmen, uitgebracht door de personeelsafvaardiging. 

III. Slotbepalingen 
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KB’

Art. 5. 

°
°
° comité
°

Art. 9. § 1. 

immateriële materiële

financiële

comité

§

§ 2. 
één

°

°

  

Afdeling 2. Algemene regels 

Afdeling 3. Afwijkende bepalingen toepasselijk op de werknemers 
van ondernemingen in moeilijkheden of ondernemingen in herstructurering 
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óór
°

§ 3. 
comités

§ 4. 

één §

§

°
°
° comité
°

§ 5. 
§

§

§ 6. § 1°,
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Art. 1. “tijdelijk werkloosheid”

Art 2. 

Art. 3. 
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Art. 1. “tijdelijk werkloosheid”

Art 2. 

Art. 3. 
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Art. 89. § 1

‘

geëv

éénmaal
tewerkstellingscomité,

Titel IX. Bepalingen ter bevordering van de werkgelegenheid en vrijwaring van het concurrentievermogen 
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Art. 7. 

°

° informaticaprocédés
1°;

°

°

  

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen 
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Art. 7. 

°

° informaticaprocédés
1°;

°

°

  

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen 
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HOOFDSTUK II. DE MILIEUCOORDINATOR 
 

Art. 3.2.1. §1 van eerste klasse dienen een milieucoördinator aan te 

bepaalde categorieën van
§ 2.
milieucoördinator moet aanstellen.
§ 3. De vergunningverlenende overheid kan exploitanten van niet in § 1 of § 2 bedoelde
verplichting opleggen een milieucoördinator aan te stellen indien de aard van de

§ 4. De milieucoördinator kan een werknemer zijn van de exploitant of een persoon die geen werknemer is van de 

gezamenlijk een milieucoördinator worden aangesteld of kan een beroep worden 

Dergelijke instemming is evenwel niet vereist wanneer het de aanstelling betreft van een milieucoördinator voor 

persoon die erkend is als milieucoördinator.
§ 5.
een milieutechnische eenheid vormen, kan zij de aanstelling van een gezamenlijke milieucoördinator verplicht stellen.

§ 6.

§ 7

§ 8.

door de overheid, vermeld in § 4, bij haar beslissingen over aanvragen tot instemming met de meervoudige aanstelling 
van milieucoördinatoren, niet in alle gevallen noodzakelijk is om dwingend

§ 9.
§ 10.

exploitanten en de milieucoördinator worden gehoord op hun verz

§ 11. Een persoon die geen werknemer is van de exploitant en met toepassing van § 4 in twee of meer inrichtingen 
milieutechnische eenheid vormen, als milieucoördinator wil worden aangesteld, moet voorafgaand aan 

de aanstelling als milieucoördinator zijn erkend.
Op de erkenning als milieucoördinator zijn de bepalingen van

Art. 3.2.2. §1. milieucoördinator
 

Titel III. Bedrijfsinterne milieuzorg 
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§2. milieucoördinator

§3. milieucoördinator
comité

Art. 3.2.3. §1. milieucoördinator

§2. 
milieucoördinator

milieucoördi

§3. milieucoördinator
milieucoördinator § §

Art. 3.2.4. milieucoördinator

Art. 3.2.5. milieucoördinator
milieucoördinator

milieucoördinator
§

comité
comité

Art. 3.2.6. 

milieucoördinator Comité

HOOFDSTUK III. MILIEUEFFECTRAPPORTAGE OVER PROJECTEN 
 

Art. 4.3.4. § 1.

°

°
°

°
°

° coördinator en het voorgestelde team van 

°
°
°

§ 2.

°
°
°

§ 3.

TITEL IV. Milieueffect- en veiligheidsrapportage 
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§ 4. in paragraaf 1, tweede lid, 7°, 

§ 5.

§ 6

§ 7.

°
°
°
°

  



↑ ↑

102 

Art. 1. 1°,

Art. 2. 
°

‘

°
°

Art. 3. 

Art. 4. 

Art. 5. 

Art. 6. 

Art. 7. 

Art. 8. 
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Art. 1. 1°,

Art. 2. 
°

‘

°
°

Art. 3. 

Art. 4. 

Art. 5. 

Art. 6. 

Art. 7. 

Art. 8. 
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Art. 1. 

Art. 2. 

STATISTISCHE STEEKKAART (1) 
 

Naam van de onderneming:
R.S.Z. nummer:

Voorlichting m.b.t. het gebruik van de tewerkstellingsmaatregelen
….. Trimester ….. /….. Semester ….. (1)

Maatregelen (2) Aantal betrokken werknemers Financieel voordeel (3)

1. Verminderingen R.S.Z.–bijdragen
1.1. Bedrijfsplan
1.2. Lage lonen
1.3. Tewerkstellingsakkoorden 1997-98
1.4. Banenplan voor langdurige werklozen

Sub-totaal

2. Opeenvolgende overeenkomsten voor
bepaalde tijd

Aantal (4) VTE (4)

(7)
(8)
(9)
(10)

xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

(5)
(5)
(5)
(5)

(11)

(6)
(6)
(6)
(6)

(6)

Totaal financiële voordelen

TOTALE LOONKOST VAN HET BEDRIJF (12)

°

’

één

Bijlage 
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Art. 45. 

categorieën

Art. 45bis. 

België.

Comité

Art. 46. 

Comité

België
België

België

Hoofdstuk IX. Sociale balans 
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Art. 45. 

categorieën

Art. 45bis. 

België.

Comité

Art. 46. 

Comité

België
België

België

Hoofdstuk IX. Sociale balans 
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Art. 1. 

– –

Art. 2. 

Art. 3. 
“ ”:

“ ”:

“ ”:
•
•

• één

HOOFDSTUK I - DRAAGWIJDTE 

Commentaar 
Artikel 17 van richtlijn 2009/38/EG van 6 mei 2009 inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een 
procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie e n raadpleging van de werknemers 
(herschikking) bepaalt dat richtlijn 94/45/EG van 22 september 1994 met hetzelfde opschrift wordt ingetrokken met ingang van 
6 juni 2011 en dat verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn gelden als verwijzingen naar richtlijn 2009/38/EG. Verder bepaalt 
artikel 16 van richtlijn 2009/38/EG (betreffende de omzetting) dat de nationale wetgeving waarmee die richtlijn wordt omgezet, 
vermeldt dat verwijzingen in bestaande wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen naar de bij richtlijn 2009/38/EG ingetrokken 
richtlijn, gelden als verwijzingen naar die richtlijn 2009/38/EG. 
Ter wille van de leesbaarheid werd evenwel een collectieve arbeidsovereenkomst nr. 101 van 21 december 2010 betreffende de 
informatie en raadpleging van de werknemers in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie gesloten om 
richtlijn 2009/38/EG grotendeels in Belgisch recht om te zetten. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 62 van 6 februari 1996 
werd behouden, in het bijzonder om de situatie van de in artikel 14 van richtlijn 2009/38/EG bedoelde vigerende overeenkomsten, 
die niet onder deze richtlijn vallen, op passende wijze te regelen. 
Bijgevolg werd artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 62 aangepast om rekening te houden met het nieuwe Europese 
wetgevende kader en de draagwijdte van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 62 te beperken tot de overeenkomsten die 
niet onder richtlijn 2009/38/EG vallen. 

HOOFDSTUK II - ONDERWERP 

HOOFDSTUK III - DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED 
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“hoofdbestuur”:

“raadpleging”:

“E ondernemingsraad”:

“bijzonder oep”:

“Lidstaten”:

Art. 3 bis. 

Art. 3 ter. coöperatie
coöperatie

coöperatieve

Art. 3 quater. 

alinea’

Art. 4. 

óór

§

alinea’

HOOFDSTUK IV - BESTAANDE OVEREENKOMSTEN 
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Art. 5. 
België

België
§

“werknemers” België

Art. 6. Eén

Art. 7. “z onderneming”,
financiële

alinea’

“ uitoefent”

Commentaar 
Dit artikel heeft betrekking op de vigerende overeenkomsten die voor elke Europese wetgeving inzake de Europese ondernemings- 
raden werden gesloten. 
Het artikel regelt de omzetting in Belgisch recht, eensdeels van artikel 13, lid 1 van richtlijn 94/45/EG van 22 september 1994 
inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een 
communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers (alsook artikel 3, lid 1 van richtlijn 97/74/EG betreffende 
de uitbreiding tot het Verenigd Koninkrijk) en anderdeels van artikel 14, lid 1, a) en lid 2 van richtlijn 2009/38/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 mei 2009 tot herschikking van de genoemde richtlijn. 
Artikel 14, lid 1, a) bepaalt immers dat, onverminderd ingrijpende wijzigingen in de structuur van de onderneming met een 
communautaire dimensie of het concern met een communautaire dimensie, richtlijn 2009/38/EG niet van toepassing is op 
ondernemingen met een communautaire dimensie of concerns met een communautaire dimensie waarin overeenkomstig artikel 13, 
lid 1 van richtlijn 94/45/EG (of artikel 3, lid 1 van richtlijn 97/74/EG betreffende de uitbreiding tot het Verenigd Koninkrijk) een voor 
het gehele personeelsbestand geldende overeenkomst of een aantal overeenkomsten is gesloten uit hoofde waarvan werknemers 
grensoverschrijdend worden geïnformeerd en geraadpleegd, of dergelijke overeenkomsten worden aangepast wegens wijzigingen 
in de structuur van de ondernemingen met een communautaire dimensie of de concerns met een communautaire dimensie. 
Dat brengt met zich mee dat, wat betreft de “vigerende overeenkomsten” gesloten overeenkomstig artikel 4, eerste tot vijfde alinea 
van deze overeenkomst, noch die laatste overeenkomst, noch de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 101 van 21 december 2010 
betreffende de informatie en raadpleging van de werknemers in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie, 
die richtlijn 2009/38/EG grotendeels omzet, op hen van toepassing zijn, onverminderd artikel 28 van de laatstgenoemde collectieve 
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Art. 14. continuïteit
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België
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Art. 17. 

België §

“V ” “V ”.
óór

Art. 7. § 2. 

§
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België
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België
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§ België
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België
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België
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Art. 24. Comités subcomités,

Art. 25. 

AFDELING 3. CONTROLE VAN DE SOCIALE BALANS 
 
Art. 26. 
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België.
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Art. 13. 

  

Hoofdstuk IV. Tenuitvoerlegging van het recht op ouderschapsverlof 



↑ ↑

114 

HOOFDSTUK I. AANGIFTE, FAILLIETVERKLARING EN STAKING VAN BETALING 
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één
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Art. 1. 

Art. 2. 
één ’

AFDELING 1. ALGEMENE TOEPASSINGSMODALITEITEN 
 

Art. 3. 

Onderafdeling 1. finaliteits- en proportionaliteitsprincipe 
 

1. Finaliteit. 
Art. 4. § 1. één
°
°
°

° §

Hoofdstuk I. Draagwijdte 

Commentaar 
De onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst schrijft zich in in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens voor wat de camerabewaking betreft die 
onder het toepassingsgebied van de wet ressorteert en waarborgt de toepassing ervan. 
Deze wet is van toepassing op camerabewaking van zodra de beelden niet alleen worden opgenomen en onmiddellijk 
weergegeven maar ook bewaard worden, zoals uiteengezet door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer in haar advies nr. 14/95 van 7 juni 1995 betreffende de toepasselijkheid van de wet van 8 december 1992 tot 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens op beeldopnamen en de 
gevolgen ervan. De principes van de genoemde wet van 8 december 1992, met name het finaliteitsprincipe, het 
proportionaliteitsprincipe en de informatieverplichting, worden in deze collectieve arbeidsovereenkomst geconcretiseerd naar de 
arbeidsplaats toe. 
Aangezien deze principes beschouwd worden als waarborgen die essentieel kunnen geacht worden voor de bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer, voert deze overeenkomst ze ook in voor camerabewaking die op dit ogenblik niet onder het 
toepassingsgebied van de wet van 8 december 1992 ressorteert. Op deze wijze zet de overeenkomst de richtlijn 95/46/EG 
van 24 oktober 1995 van het Europees parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband 
met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens, naar het Belgisch recht om voor wat 
de camerabewaking op de arbeidsplaats betreft. 
Bovendien wil deze collectieve arbeidsovereenkomst rekening houden met de wettelijke en conventionele bepalingen inzake 
informatie en consultatie van de werknemersvertegenwoordigers. In deze context werd ervoor geopteerd om, waar dit voor de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer noodzakelijk geacht werd, in een aantal bijkomende waarborgen te voorzien die 
volledig kaderen in de voor de sociale verhoudingen gekenmerkte en algemeen aanvaarde procedures. 

HoofdstukII.Definitie

Hoofdstuk III. Toepassingsmodaliteiten 
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§ 2. 

Art. 5. ’
’ geïnstalleer

één

Art. 6. § 1. 

§ 2. één

§ 3. één

2. Proportionaliteit 
Art. 7. 

Art. 8. 

Onderafdeling 2. Procedurevoorwaarden 
 

3. Informatie 
Art. 9. § 1. 

§

comité

§ 2. 

§ 3. 
§

Commentaar 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst laat de mogelijkheid voor het gebruik van camera’s voor opleidingsdoeleinden onverlet 
aangezien dit geen bewaking betreft. 
Er moet bovendien opgemerkt worden dat bij geheime camerabewaking de bepalingen van het straf- wetboek gelden en dat 
deze vorm van bewaking enkel in overeenstemming met de voorschriften van het wetboek van strafvordering kan ingevoerd 
worden. 
Tenslotte beoogt artikel 4, § 1, 4°, niet om de werknemer voortdurend in beeld te brengen. 

Commentaar 
Voortdurende camerabewaking is enkel toegelaten met het oog op de veiligheid en gezondheid, met het oog op de bescherming 
van de goederen van de onderneming en met het oog op de controle van het productieproces, die enkel betrekking heeft op de 
machines. 
Dat wil zeggen dat voortdurende camerabewaking van de werknemer niet toegelaten is en voortdurende camerabewaking van 
machines enkel toegelaten is in de mate dat het niet de bedoeling is om de werknemer te viseren. 
Onder dezelfde voorwaarden is tijdelijke camerabewaking met het oog op de veiligheid en gezondheid, met het oog op de 
bescherming van de goederen van de onderneming en met het oog op de controle van het productieproces, die enkel betrekking 
heeft op de machines, toegelaten. 
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§ 4. 

’s;
camera(’s)

4. Consultatie 
Art. 10. § 1. 

één
comité

§ 2. één §
comité

Art. 11. comité

AFDELING 2. SPECIFIEKE TOEPASSINGSMODALITEITEN 
 

Art. 12. 

Art. 13. § 1. 

§ 2. 

Art. 14. 

Art. 15. 

Commentaar 
De bij dit artikel bedoelde informering heeft tot doel om de transparantie met betrekking tot de camerabewaking te vergroten en 
een dialoog mogelijk te maken en zodoende de invoering ervan in een klimaat van vertrouwen te laten plaats hebben. 
In het in § 2 bedoelde specifieke geval van meting en controle met het oog op het bepalen van het loon of van implicaties ten 
aanzien van de rechten en verplichtingen van het toezichthoudend personeel, gelden krachtens de wet van 8 april 1965 
betreffende de arbeidsreglementen specifieke regels. De werknemer kan meer bepaald op elk ogenblik en zonder tussenpersoon 
- on- verminderd het recht op bijstand van zijn vakbondsafgevaardigde - inzage nemen van het arbeidsreglement en de 
wijzigingen ervan. De werkgever geeft hem hier bovendien een afschrift van. 

Hoofdstuk IV. Slotbepalingen 
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Art. 1. 

Art. 2. 

A. ALGEMEEN 
 

Art. 3. 

essrisico’

risico’s
risico’s

HoofdstukI.Definities

Commentaar 
De definitie van het begrip “stress” in deze collectieve arbeidsovereenkomst is geïnspireerd op de omschrijving, die er door de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) aan gegeven wordt, met dien verstande dat de term “persoon” door “een groep van werknemers” wordt 
vervangen. Die vervanging is in de definitie aangebracht om de collectieve aard van de door de conventie beoogde regeling te 
benadrukken. 

Hoofdstuk II. Draagwijdte van de overeenkomst 

Commentaar 
Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst beoogt de oplossing van problemen van collectieve aard en niet van individuele problemen. 

Hoofdstuk III. Verplichtingen van de werkgever 

Commentaar 
Het stressvoorkomingsbeleid moet gevoerd worden met als uitgangspunt de principes, zoals die in de wet welzijn en in afdeling 
II van het koninklijk besluit inzake het welzijnsbeleid zijn opgenomen. 
Het betreft meer bepaald: 
- de aanpassing van het werk aan de mens, met name wat betreft de inrichting van de werkposten en de keuze van de werk- 
uitrusting en de werk- en productiemethoden, met name om monotone arbeid en tempogebonden arbeid draaglijker te maken 
en de gevolgen daarvan voor de gezondheid te beperken; 
- de planning van de preventie en de uitvoering van het beleid met betrekking tot het welzijn van de werknemers bij de uit- 
voering van hun werk met het oog op een systeembenadering waarin onder andere volgende elementen worden geïntegreerd: 
techniek, organisatie van het werk, arbeidsomstandigheden, sociale betrekkingen en omgevingsfactoren op het werk. 
De bij het tweede lid van onderhavig artikel 3 bedoelde opsporing van risico’s gebeurt op een voor de onderneming passende 
manier, bijvoorbeeld door een bevraging bij de werknemers waarvan de resultaten onderling worden vergeleken met het doel 
collectieve problemen, die de werknemers ervaren, te identificeren. Met deze informatie als uitgangspunt kunnen, conform dit 
artikel, waar nodig passende maatregelen genomen worden. 
Wanneer deze collectieve maatregelen van toepassing zijn op een beperkt aantal werknemers of zelfs individuele werknemers, 
zullen deze, conform de toelichting die bij artikel 10 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9 van 9 maart 1972 is opgenomen, 
vooraf ingelicht en geraadpleegd worden. Zij kunnen zich, op hun verzoek, laten bijstaan door een syndicale afgevaardigde. 
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Art. 4. 

B. OVERLEG 
 

Art. 5. comité

comité,

c. VOORLICHTING VAN DE WERKNEMERS 
 

Art. 6. 

hiërarchische
’s,

’

D. OPLEIDING VAN DE WERKNEMERS 
 

Art. 7. 

Art. 8. 

Art. 9. 
beëindigd,

Commentaar 
De diensten, bedoeld in artikel 33 van de wet welzijn, zijn respectievelijk de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk. De 
nadere regelen betreffende de werking, de vereiste bekwaamheid en de opdrachten van de interne diensten zijn vervat in een 
koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. De regels 
betreffende de organisatie van de externe diensten, hun opdrachten en hun juridisch statuut evenals deze betreffende de 
bekwaamheden van de preventieadviseurs zijn bepaald bij een koninklijk besluit van dezelfde datum betreffende de Externe 
Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk. Dit koninklijk besluit bepaalt tevens de voorwaarden waaronder en de 
nadere regels volgens dewelke een externe dienst kan worden erkend. 

Commentaar 
De ondernemingsraad en het comité zijn ertoe gehouden elk binnen de perken van de eigen bevoegdheid de werkgevers te adviseren. 
Dienaangaande wordt eraan herinnerd dat: 
- de comités hoofdzakelijk tot taak hebben alle middelen op te sporen en voor te stellen en actief bij te dragen tot alles wat 
wordt ondernomen om het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van het werk te bevorderen (wet welzijn, artikel 65); 
- de ondernemingsraden onder meer tot taak hebben advies uit te brengen en alle suggesties of bezwaren te kennen te geven 
over alle maatregelen, die de arbeidsorganisatie, de arbeidsvoorwaarden en het rendement van de onderneming zouden kunnen 
wijzigen (wet van 20 september 1948, artikel 15); 
- bij ontstentenis van een comité, de opdrachten ervan worden uitgeoefend door de vakbondsafvaardiging (wet welzijn, artikel 52). 
De informatiebevoegdheid van het comité, respectievelijk de ondernemingsraad, houdt in dat ook de resultaten van de 
algemene analyse van de werksituatie en van de evaluatie van de risico’s worden meegedeeld. 

Commentaar 
De bij artikel 6 bedoelde voorlichting moet worden verstrekt bij de indiensttreding van de werknemer en telkens dit in verband 
met de bescherming van de veiligheid en de gezondheid noodzakelijk is. 
Wat de inhoud van de te verstrekken inlichtingen betreft, valt op te merken dat deze in dezelfde zin gaat als de informatie, die 
aan de nieuw aangeworven werknemers gegeven moet worden op grond van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 22 van 26 
juni 1975 betreffende het onthaal en de toepassing van de werknemers in de onderneming. 

Hoofdstuk IV. Verplichtingen van de werknemers 

Hoofdstuk V. Slotbepaling 
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CONCORDANTIETABEL 
  

Wet VZW’s WVV  Venn.W. WVV  Venn.W. WVV 
Art. 1, al. 3 Art. 1:2  Art. 104 Art. 3:16  Art. 148 Art. 3:80 
Art. 10, al. 2 Art. 3:103  Art. 105 Art. 3:17  Art. 149 Art. 3:81 
Art. 16 Art. 9:22  Art. 106 Art. 3:18  Art. 150 Art. 3:82 
Art. 17 Art. 3:47  Nieuw Art. 3:19  Art. 151 Art. 3:83 
Nieuw Art. 3:48  Art. 107 Art. 3:20  Art. 152 Art. 3:84 
Art. 17, § 5, al. 2  Art. 1:28  Art. 108 Art. 3:21  Art. 153 Art. 3:85 
Nieuw Art. 1:29  Art. 109 Art. 3:22  Art. 154 Art. 3:86 
Art. 17, §7 Art. 3:98  Art. 110 Art. 3:23  Art. 155 Art. 3:87 
Art. 18 & 19bis Art. 2:113  Art. 111 Art. 3:24  Art. 156 Art. 3:88 
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Art. 7 Art. 1:16  Art. 119 Art. 3:32  Art. 164 Art. 3:95 
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Art. 101, al. 3 - 8 Art. 3:13  Art. 146 Art. 3:77  Art. 633 Art. 7:228 
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KB/ 
Venn 

W 

KB/ 
WVV 

 KB/ 
Venn.W. 

KB/ 
WVV 

 KB/ 
Venn.W. 

KB/ 
WVV 

 KB/Ven.W. KB/WVV 

Art. 22 Art. 3:5   Art. 50 Art. 3:28  Art. 78 Art. 3:56 & 3:77  Art. 101 Art. 3:95 
Art. 23 geschrapt  Art. 51 Art. 3:29  Art. 79 & 80bis Art. 3:56  Art. 102 & 103 geschrapt 
Art. 24 Art. 3:1  Art. 52 Art. 3:30  Art. 80 Art. 3:56 & 3:78  Art. 170 Art. 3:64 
Art. 25 Art. 3:2  Art. 53 Art. 3:31  Art. 81 Art. 3:57  Art. 171 Art. 3:65 
Art. 26 Art. 3:3  Art. 54 Art. 3:32  Art. 82 Art. 3:58  Art. 172 & 177 geschrapt 
Art. 27 Art. 3:4  Art. 55 Art. 3:33  Art. 83 Art. 3:59  Art. 173 Art. 3:66 
Art. 28 Art. 3:6  Art. 56 Art. 3:34  Art. 84 Art. 3:60  Art. 174 Art. 3:67 
Art. 29 Art. 3:7  Art. 57 Art. 3:35 & 

3:76 
 Art. 91 Art. 3:61  Art. 175 Art. 3:68 

Art. 30 Art. 3:8  Art. 58 Art. 3:36  Art. 85 Art. 3:62  Art. 176 Art. 3:69 
Art. 31 Art. 3:9  Art. 59 Art. 3:37  Art. 86 Art. 3:63  Art. 178 Art. 3:70 
Art. 32 Art. 3:10  Art. 60 Art. 3:38  Art. 87 geschrapt  Art. 179 Art. 3:71 
Art. 33 Art. 3:11  Art. 61 Art. 3:39  Nieuw Art. 3:79  Art. 180 Art. 3:72 
Art. 34 Art. 3:12  Art. 62 Art. 3:40  Art. 88 Art. 3:80  Art. 181 Art. 3:73 
Art. 35 Art. 3:13  Art. 63 Art. 3:41  Art. 89 Art. 3:81  Art. 182 Art. 3:74 
Art. 36 Art. 3:14  Art. 64 Art. 3:42  Art. 90 geschrapt  Art. 183 Art. 3:75 
Art. 37 Art. 3:15  Art. 65 Art. 3:43  Art. 91 Art. 3:82  Art. 183bis/sexies geschrapt 
Art. 38 Art. 3:16  Art. 66 Art. 3:44  Art. 92 Art. 3:83  Art. 184 Art. 4:1 
Art. 39 Art. 3:17  Art. 67 Art. 3:45  Art. 93 Art. 3:84  Art. 185 Art. 4:2 
Art. 40 Art. 3:18  Art. 68 Art. 3:46  Art. 94 Art. 3:85  Art. 186 Art. 4:3 
Art. 41 Art. 3:19  Art. 69 Art. 3:47  Art. 94/1 Art. 3:86  Art. 187 Art. 4:4 
Art. 42 Art. 3:20  Art. 70 Art. 3:48  Art. 94/2 Art. 3:87  Art. 188 Art. 4:5 
Art. 43 Art. 3:21  Art. 71 Art. 3:49  Art. 94/3 Art. 3:88  Art. 189 Art. 4:6 
Art. 44 Art. 3:22  Art. 72 Art. 3:50  Art. 95 Art. 3:89  Art. 190 Art. 4:7 
Art. 45 Art. 3:23  Art. 73 Art. 3:51  Art. 96 Art. 3:90  Art. 191 Art. 4:8 
Art. 46 Art. 3:24  Art. 74 Art. 3:52  Art. 97 Art. 3:91  Art. 191/1 Art. 5:1 
Art. 47 Art. 3:25  Art. 75 Art. 3:53  Art. 98 Art. 3:92  Art. 191/2 Art. 5:2 
Art. 48 Art. 3:26  Art. 76 Art. 3:54  Art. 99 Art. 3:93  Art. 191/3 Art. 5:3 
Art. 49 Art. 3:27  Art. 77 Art. 3:55  Art. 100 Art. 3:94  Art. 191/4 Art. 5:4 
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HOOFDSTUK IV - UITVOERING 
 

Afdeling 3 - Wijze van uitstel en intrekking 
 

Art. 14. § 1. 

§ 2.

§ 3. §

§ 4. 

°
° °

Art. 14 bis § 1. 

§ 2. 

§ 3. 

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 Bis van 19 december 2001 

Commentaar 
Voor de toepassing van § 1 van deze bepaling worden als ernstige interne of externe redenen beschouwd, de organisatorische 
behoeften, de continuïteit en de reële vervangingsmogelijkheden. 
Voor de toepassing van § 4 van deze bepaling en teneinde welbepaalde organisatieproblemen op pragmatische wijze te 
ondervangen, kunnen tijdelijk als gevallen voor intrekking of wijziging van de uitoefening van het recht op loopbaanvermindering, 
als bedoeld in de artikelen 6 en 9, worden beschouwd, de ziekte van een collega, de buitengewone vermeerdering van werk of 
andere ernstige redenen. 
Voorts dient onder procedure voor het behandelen van klachten, als bedoeld in de paragrafen 1 en 4, met name te worden 
verstaan, de klacht die wordt gericht aan de vakbondsafvaardiging of het verzoeningsbureau. 
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§

§

§
§

Afdeling 4 - Organisatieregels 
 

Art. 15. § 1. 

continuïteit

§

§ 2. §
°

°

§ 3. §
§

§

§ 4. 

§ §
§ §

Commentaar 
Om oudere werknemers aan te moedigen langer aan het werk te blijven, wordt de 5% drempel, als bedoeld in artikel 15, 
opgeheven voor werknemers die 55 jaar of ouder zijn en hun loopbaan met 1/5de verminderen. 
Opdat hierdoor de continuïteit van de arbeidsorganisatie niet in het gedrang zou worden gebracht, kan de werkgever op basis 
van deze bepaling de uitoefening van de 1/5de loopbaanvermindering, als bedoeld in de artikelen 6 en 9, met uiterlijk 12 maan- 
den uitstellen van werknemers die 55 jaar of ouder zijn en een sleutelfunctie uitoefenen. 
Het begrip sleutelfunctie kan worden verduidelijkt door een collectieve arbeidsovereenkomst op sector- of ondernemingsniveau of, 
bij ontstentenis van vakbondsafvaardiging, door middel van het arbeidsreglement. Op die manier kan zo adequaat mogelijk 
worden aangesloten bij de noden die eigen zijn aan de sectoren en ondernemingen. 
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§

§ 5. § § één

§ §

§ 6. 

§ 7. §

comité,

comité §

§ 8. comité

§

§
§

§

in §
één

§ §

§

comité

comité
§

één
één

één

§
§

§
één

§ §

Commentaar 
Ingevolge het Generatiepact worden werknemers van 55 jaar of ouder die een 1/5de loopbaanvermindering uitoefenen of heb- 
ben aangevraagd, op grond van de artikelen 6 en 9 of ingevolge artikel 102 van de herstelwet van 22 januari 1985, voor zover dit 
stelsel doorloopt na 1 januari 2002, volledig geneutraliseerd voor de berekening van de 5% drempel als bedoeld in § 1, eventueel 
gewijzigd met toepassing van § 7 van deze bepaling en als verricht overeenkomstig de paragrafen 3, 4 en 5 van deze bepaling. 
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§ §
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één

§ §

§

één
§

Art. 16. §

Art. 17. 

°

§

°
één

°
§ °

§ 2°,
°

Commentaar 
Voor de toepassing van paragraaf 2 van deze bepaling dient onder “gezin” te worden verstaan “het onder hetzelfde dak samen- 
leven van twee of meer personen die hun huishoudelijke aangelegenheden hoofdzakelijk gemeenschappelijk regelen”, zoals 
gedefinieerd in de regelgeving betreffende de werkloosheid.]36 
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Art. 1. § 1. 

geïnstalleer

comités

§ 2. 

Art. 2. 

Art.  3. 

  

  

HOOFDSTUK I - DRAAGWIJDTE 

Commentaar 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst ligt in de sfeer van artikel 109 ter D van de wet van 21 maart 1991 betreffende de her- 
vorming van sommige economische overheidsbedrijven en de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens; zij heeft met betrekking tot de controle op de elektronische 
online communicatiegegevens die onder het toepassingsgebied ervan valt, alleen tot doel de toepassing van deze wetten in het 
kader van de dienstbetrekking te waarborgen en de beginselen ervan te concretiseren, inzonderheid de beginselen bepaald in de 
wet van 8 december 1992, namelijk het finaliteitsbeginsel, het proportionaliteitsbeginsel en het transparantiebeginsel. 
Zij heeft tot doel een strikt evenwicht tot stand te brengen tussen deze beginselen van de voornoemde wetten van 21 maart 
1991 en 8 december 1992, die als essentiële garanties worden beschouwd voor de bescherming van de persoonlijke levens- 
sfeer van de werknemer op de werkplek, en de prerogatieven die het de werkgever mogelijk maken de goede werking van de 
onderneming te waarborgen. 

HOOFDSTUK II - DEFINITIE 

Commentaar 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wil een kader vaststellen dat ruim genoeg is om alle onlinetechnologieën te omvatten, 
rekening houdend met de toenemende verwevenheid en de snelle ontwikkeling van deze technologieën en de drager die wordt 
gebruikt. Zij is dan ook van toepassing ongeacht deze drager. 
Zij viseert bovendien de elektronische onlinecommunicatie, zowel intern als extern. 

HOOFDSTUK III - VERBINTENIS VAN DE PARTIJEN 
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AFDELING I - REGELS VOOR DE CONTROLE OP DE ELEKTRONISCHE ONLINE COMMUNICATIEGEGEVENS 
 

Onderafdeling 1 - Algemene bepalingen 
 

Art. 4. 

Onderafdeling 2 - Beginselen 
 

1. Finaliteitsbeginsel 
Art. 5. § 1. 

°

° financiële

°

° technologieën.

§ 2. 

2. Proportionaliteitsbeginsel 
Art. 6

HOOFDSTUK IV - TOEPASSINGSREGELS 

Commentaar 
De werkgever heeft de mogelijkheid controle te verrichten op persoonlijke elektronische online communicatiegegevens, voor 
een of meer doeleinden die door deze overeenkomst als gerechtvaardigd worden erkend. 

Commentaar 
a. Ongeoorloofde of lasterlijke feiten, feiten die strijdig zijn met de goede zeden of de waardigheid van een andere persoon 
kunnen schaden, als bedoeld in § 1, 1°van dit artikel, kunnen met name bestaan in het kraken van computers, waaronder het op 
ongeoorloofde wijze kennis nemen van elektronische online communicatiegegevens inzake personeelsbeheer of vertrouwelijke 
medische bestanden of nog het raadplegen van pornografische of pedofiele sites alsook van sites die aanzetten tot 
discriminatie, rassenscheiding, haat of geweld jegens een groep, een gemeenschap of de leden ervan, wegens ras, huidskleur, 
afkomst, religie of nationale of etnische afstamming van deze leden of van sommigen onder hen. 

De praktijken die in strijd zijn met de financiële, economische en handelsbelangen van de onderneming, als bedoeld in § 1, 
2°van dit artikel, kunnen met name de vorm aannemen van afbrekende reclame als bepaald in artikel 23, 6°van de wet van 14 juli 
1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, verspreiding van bestanden en 
schending van zakengeheimen, met inbegrip van onderzoek en ontwikkeling, productieprocessen en alle mogelijke vertrouwelijke 
gegevens. 
b. Paragraaf 2 van dit artikel laat de mogelijkheid onverlet om controles op elektronische online communicatiegegevens uit te 
voeren voor opleidingsdoeleinden, vermits het hier niet om toezicht gaat. 

In geval van geheim toezicht op de elektronische online communicatiegegevens zijn de bepalingen van het Strafwetboek 
van toepassing en deze vorm van toezicht kan alleen worden ingevoerd in overeenstemming met de voorschriften van het 
Wetboek van Strafvordering. 

Commentaar 
a. De in dit artikel opgesomde beginselen houden in dat alleen worden verwerkt en hier meer bepaald met het oog op een 
controle worden verzameld, de elektronische online communicatiegegevens die noodzakelijk zijn voor de controle, d.w.z. de ge- 
gevens die gezien het gerechtvaardigde doel van de controle, een zo gering mogelijke inmenging in de persoonlijke levenssfeer 
van de werknemer tot gevolg hebben. 
b. Het gaat meer bepaald in het kader van de toepassing van dit artikel om het verzamelen van globale gegevens van de 
onderneming. De procedure voor de verwerking of de individualisering van deze gegevens wordt niet hier, maar wel in afdeling II 
van deze overeenkomst behandeld. 
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3. Procedurevoorwaarden 
 

a. Informatie 
 

1) Collectieve informatie 
Art. 7. § 1. 

§

§ 2 comité

2) Individuele informatie 
Art.8. § 1. geïnstalleerd,

§§

§ 2. 

§ 3. 

3) Inhoud van de informatie 
Art. 9. § 1. 

§ 2.

b. Raadpleging 
 

Art. 10. geïnstalleerde geëvalueerd,
comité

Commentaar 
De in § 2 van dit artikel bedoelde informatie kan bijvoorbeeld worden verstrekt: 
- in het kader van algemene instructies (circulaires, aanplakking, enz.); 
- door vermelding in het arbeidsreglement; 
- door vermelding in de individuele arbeidsovereenkomst; 
- door instructies bij ieder gebruik van de instrumenten (boodschappen op het scherm wanneer de werkpost wordt aangezet 
en/of bepaalde programma’s worden geactiveerd). 
Uiteraard blijft voor § 2 van dit artikel de desbetreffende regelgeving gelden volgens welke verplichte vermeldingen in het 
arbeidsreglement moeten worden opgenomen, bijvoorbeeld wat de straffen betreft. 

Commentaar 
De in dit artikel bedoelde informatie heeft tot doel de transparantie met betrekking tot de controle op de elektronische online 
communicatiegegevens te vergroten en een dialoog mogelijk te maken tussen de werkgever en de door hem tewerkgestelde 
werknemers, individueel genomen, opdat het toezicht in een vertrouwensklimaat kan worden ingesteld. 
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3. Procedurevoorwaarden 
 

a. Informatie 
 

1) Collectieve informatie 
Art. 7. § 1. 

§

§ 2 comité

2) Individuele informatie 
Art.8. § 1. geïnstalleerd,

§§

§ 2. 

§ 3. 

3) Inhoud van de informatie 
Art. 9. § 1. 

§ 2.

b. Raadpleging 
 

Art. 10. geïnstalleerde geëvalueerd,
comité

Commentaar 
De in § 2 van dit artikel bedoelde informatie kan bijvoorbeeld worden verstrekt: 
- in het kader van algemene instructies (circulaires, aanplakking, enz.); 
- door vermelding in het arbeidsreglement; 
- door vermelding in de individuele arbeidsovereenkomst; 
- door instructies bij ieder gebruik van de instrumenten (boodschappen op het scherm wanneer de werkpost wordt aangezet 
en/of bepaalde programma’s worden geactiveerd). 
Uiteraard blijft voor § 2 van dit artikel de desbetreffende regelgeving gelden volgens welke verplichte vermeldingen in het 
arbeidsreglement moeten worden opgenomen, bijvoorbeeld wat de straffen betreft. 

Commentaar 
De in dit artikel bedoelde informatie heeft tot doel de transparantie met betrekking tot de controle op de elektronische online 
communicatiegegevens te vergroten en een dialoog mogelijk te maken tussen de werkgever en de door hem tewerkgestelde 
werknemers, individueel genomen, opdat het toezicht in een vertrouwensklimaat kan worden ingesteld. 
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AFDELING II - REGELS VOOR DE INDIVIDUALISERING VAN DE ELEKTRONISCHE ONLINE COMMUNICATIEGEGEVENS 
 

Onderafdeling 1 - Algemene bepalingen 
 

Art. 11. 

ékarakter

Art. 12. § 1. 

geïnstalleerde geïdentificeer

§ 2. 
geïnstalleerde

Onderafdeling 2 - Beginselen 
 

1. finaliteitsbeginsel 
Art. 13. § 1. 

§ 2. 
geïnstalleerd,

2. Proportionaliteitsbeginsel 
Art. 14. § 1. 

§

§ 2. 
geïndividualiseerd.

3. Procedurevoorwaarden 
 

a. Directe individualisering van de elektronische online communicatiegegevens 
 

Art. 15. 
§ 1°, ° °

b. Indirecte individualisering van de elektronische online communicatiegegevens met inachtneming van een voorafgaande 
voorlichtingsfase 

 
Art. 16. § 1. 

§ °

§ 2. §

geïndividualiseer

Commentaar 
Dit artikel heeft tot doel de werkgever die bij het nastreven van de in dit artikel opgesomde doeleinden een onregelmatigheid 
vaststelt, de mogelijkheid te bieden om in het licht van de algemene gegevens waarover hij beschikt, direct over te gaan tot 
een individualisering van de elektronische online communicatiegegevens, als bedoeld in artikel 14, § 2 van deze overeenkomst, 
teneinde de identiteit van de verantwoordelijke persoon of personen te kunnen opsporen. 
In de praktijk kunnen de eventuele onregelmatigheden worden geconstateerd door de elektronische online 
communicatiegegevens die in de onderneming worden verzameld (bijvoorbeeld statistische gegevens), geregeld te raadplegen 
of door gebruik te maken van elke andere informatiebron. 
Dit artikel doet geen afbreuk aan de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 5 van 24 mei 1971 betreffende het 
statuut van de syndicale afvaardigingen van het personeel der ondernemingen, met name artikel 13 ervan. 
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Art. 17. § 1. 

§ 2. 

Art. 18. 

Commentaar 
De in § 2 van dit artikel bedoelde voorlichting moet erin bestaan dat de in de onderneming vastgestelde beginselen en regels in 
herinnering worden gebracht of worden gepreciseerd, zodat een nieuwe onregelmatigheid van dezelfde aard voorkomen wordt. 

Commentaar 
Dit artikel heeft tot doel te voorzien in een gesprek waartoe de werknemer door de werkgever wordt uitgenodigd om eventuele mis- 
verstanden te kunnen voorkomen en ervoor te zorgen dat het vertrouwen tussen de werkgever en de werknemer wordt hersteld. 
Het gesprek heeft in de praktijk plaats wanneer de werknemer die voor een onregelmatigheid verantwoordelijk is, wordt 
geïdentificeerd en gaat dus samen met de individualisering van de gegevens. 
Dit artikel doet geen afbreuk aan de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 5 van 24 mei 1971 betreffende het 
statuut van de syndicale afvaardigingen van het personeel der ondernemingen, met name artikel 13 ervan. 

HOOFDSTUK V - SLOTBEPALINGEN 
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Art. 17. § 1. 

§ 2. 

Art. 18. 

Commentaar 
De in § 2 van dit artikel bedoelde voorlichting moet erin bestaan dat de in de onderneming vastgestelde beginselen en regels in 
herinnering worden gebracht of worden gepreciseerd, zodat een nieuwe onregelmatigheid van dezelfde aard voorkomen wordt. 

Commentaar 
Dit artikel heeft tot doel te voorzien in een gesprek waartoe de werknemer door de werkgever wordt uitgenodigd om eventuele mis- 
verstanden te kunnen voorkomen en ervoor te zorgen dat het vertrouwen tussen de werkgever en de werknemer wordt hersteld. 
Het gesprek heeft in de praktijk plaats wanneer de werknemer die voor een onregelmatigheid verantwoordelijk is, wordt 
geïdentificeerd en gaat dus samen met de individualisering van de gegevens. 
Dit artikel doet geen afbreuk aan de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 5 van 24 mei 1971 betreffende het 
statuut van de syndicale afvaardigingen van het personeel der ondernemingen, met name artikel 13 ervan. 

HOOFDSTUK V - SLOTBEPALINGEN 
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Art. 16. comités subcomités

Art. 17. 

TITEl II. - Informatie in geval van sluiting van ondernemingen. 



↑ ↑
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Art. 1. 

Art. 2. 

comités

Art. 3. §1. 
beëindigd

°
°
° één dienstanciënniteit

§2. 
§1,

categorieën
°

°

§ °

§ °
categorieën

uitzonderingscategorieën

Collectieve  arbeidsovereenkomst  nr.  82  van 10  juli  2002 

HOOFDSTUK I - DRAAGWIJDTE VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 

Commentaar 
In uitvoering van de wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers wordt in 
onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst een algemeen arbeidsrechtelijk kader vastgesteld betreffende sommige aspecten 
van de outplacementbegeleiding. 

HOOFDSTUK II - TOEPASSINGSGEBIED 

Commentaar 
Dit artikel herneemt de inhoud van artikel 13 van de wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad 
van de werknemers, zoals vervangen door de wet van 17 mei 2007 houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord 
voor de periode 2007-2008. 
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Art. 1. 

Art. 2. 

comités

Art. 3. §1. 
beëindigd

°
°
° één dienstanciënniteit

§2. 
§1,

categorieën
°

°

§ °

§ °
categorieën

uitzonderingscategorieën

Collectieve  arbeidsovereenkomst  nr.  82  van 10  juli  2002 

HOOFDSTUK I - DRAAGWIJDTE VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 

Commentaar 
In uitvoering van de wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers wordt in 
onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst een algemeen arbeidsrechtelijk kader vastgesteld betreffende sommige aspecten 
van de outplacementbegeleiding. 

HOOFDSTUK II - TOEPASSINGSGEBIED 

Commentaar 
Dit artikel herneemt de inhoud van artikel 13 van de wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad 
van de werknemers, zoals vervangen door de wet van 17 mei 2007 houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord 
voor de periode 2007-2008. 
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Art. 4. 

Art. 5. 

°

°

°

beëindiging

potentiële

beïnvloeden;

°

°

Commentaar 
De outplacementopdracht houdt in dat een of meer van de volgende diensten en adviezen worden verstrekt: psychologische 
begeleiding, het opmaken van een persoonlijke balans en/of hulp bij het uitbouwen van een zoekcampagne naar betrekkingen 
en de uitwerking ervan, begeleiding met het oog op de onderhandeling van een nieuwe arbeidsovereenkomst, begeleiding tijdens 
de integratie in het nieuwe werkmilieu en tenslotte ook logistieke en administratieve steun. 

HOOFDSTUK III - KWALITEITSCRITERIA 



↑ ↑
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Art. 6. § 1. 

§ 2. 

§ 3. 

§ 4. 

Commentaar 
Voor de uitvoering van de outplacementopdracht kan de werkgever o.m. een beroep doen op een regionaal, subregionaal of 
lokaal initiatief zoals de reconversiecellen, die zijn opgericht en ontwikkeld in het kader van collectieve ontslagen die bij her- 
structureringen van ondernemingen plaatsvinden. 
De verbintenis om inlichtingen vertrouwelijk te behandelen, heeft tot doel te vermijden dat er informatie over de werknemer 
kenbaar gemaakt wordt zonder zijn uitdrukkelijke toestemming. 
De verbintenis om een ongevallenverzekering te sluiten, heeft tot doel in verband met de ongevallen, gebeurd tijdens de out- 
placementopdracht en op de weg van en naar de plaats waar ze wordt uitgevoerd, dezelfde rechten toe te kennen als die welke 
worden bepaald bij of krachtens de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971. 
Het outplacementaanbod moet o.m. betrekking hebben op de minimaal aan te bieden diensten, de beoogde 
begeleidingsmethodes, de aanvangsdatum van de begeleiding, de vermoedelijke plaats(en) waar de begeleiding wordt ingericht 
alsook het programma van de werknemer tijdens de begeleiding. 
Wat de aan te bieden diensten betreft, zal het opmaken van een persoonlijke en professionele balans noodzakelijk worden 
voorafgegaan door een individueel onderhoud van de dienstverlener met de werknemer. Mede in functie hiervan kunnen in het 
kader van de verschillende fasen van de begeleiding onder meer navolgende dien- sten ter beschikking worden gesteld: 
- hulp bij het concipiëren, opstellen en uittypen van de cv’s en, op verzoek, van de begeleidende brieven in functie van de 
persoonlijke en professionele balans; 
- interviewtechniektraining door middel van alle daartoe geschikte technieken; 
- vertrouwd maken van de werknemer met psychotechnische tests; 
- ondersteuning door een psycholoog verbonden aan de dienstverlener op verzoek van de werknemer; 
- begeleiding met het oog op een vlotte integratie in de nieuwe werkkring zowel vóór de start in het nieuwe bedrijf als tijdens 
de inloopfase. 

HOOFDSTUK IV - DUUR VAN DE OUTPLACEMENTBEGELEIDING 
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Art. 6. § 1. 

§ 2. 

§ 3. 

§ 4. 

Commentaar 
Voor de uitvoering van de outplacementopdracht kan de werkgever o.m. een beroep doen op een regionaal, subregionaal of 
lokaal initiatief zoals de reconversiecellen, die zijn opgericht en ontwikkeld in het kader van collectieve ontslagen die bij her- 
structureringen van ondernemingen plaatsvinden. 
De verbintenis om inlichtingen vertrouwelijk te behandelen, heeft tot doel te vermijden dat er informatie over de werknemer 
kenbaar gemaakt wordt zonder zijn uitdrukkelijke toestemming. 
De verbintenis om een ongevallenverzekering te sluiten, heeft tot doel in verband met de ongevallen, gebeurd tijdens de out- 
placementopdracht en op de weg van en naar de plaats waar ze wordt uitgevoerd, dezelfde rechten toe te kennen als die welke 
worden bepaald bij of krachtens de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971. 
Het outplacementaanbod moet o.m. betrekking hebben op de minimaal aan te bieden diensten, de beoogde 
begeleidingsmethodes, de aanvangsdatum van de begeleiding, de vermoedelijke plaats(en) waar de begeleiding wordt ingericht 
alsook het programma van de werknemer tijdens de begeleiding. 
Wat de aan te bieden diensten betreft, zal het opmaken van een persoonlijke en professionele balans noodzakelijk worden 
voorafgegaan door een individueel onderhoud van de dienstverlener met de werknemer. Mede in functie hiervan kunnen in het 
kader van de verschillende fasen van de begeleiding onder meer navolgende dien- sten ter beschikking worden gesteld: 
- hulp bij het concipiëren, opstellen en uittypen van de cv’s en, op verzoek, van de begeleidende brieven in functie van de 
persoonlijke en professionele balans; 
- interviewtechniektraining door middel van alle daartoe geschikte technieken; 
- vertrouwd maken van de werknemer met psychotechnische tests; 
- ondersteuning door een psycholoog verbonden aan de dienstverlener op verzoek van de werknemer; 
- begeleiding met het oog op een vlotte integratie in de nieuwe werkkring zowel vóór de start in het nieuwe bedrijf als tijdens 
de inloopfase. 

HOOFDSTUK IV - DUUR VAN DE OUTPLACEMENTBEGELEIDING 

135 

§ 5. comités §§

Art. 7. §1. 

één
één

beëindigd.
één

één

§2. beëindigd
§1

één

§1

§3. beëindigd
§1,

§1

§4. § ° °

§1

§ 5. beëindiging

§ 6. §

§1

§

Commentaar 
De outplacementbegeleiding is ingedeeld in drie fasen. Onverminderd de toepassing van artikel 8 verloopt de overgang van de 
eerste naar de tweede en van de tweede naar de derde fase automatisch behalve wanneer de werknemer de werkgever heeft 
verwittigd dat hij een nieuwe betrekking heeft of een beroepsbezigheid als zelfstandige en dat hij de begeleiding niet wenst 
voort te zetten. Wanneer de outplacementbegeleiding reeds was aangevat, onderbreekt die verwittiging die begeleiding. 
De in totaal twintig uren outplacementbegeleiding waarop de werknemer gedurende een termijn van maximum twee maanden 
recht heeft, zijn erop gericht ondersteuning te bieden bij het opmaken van een persoonlijke balans alsook hulp bij het opbouwen 
van een zoekcampagne. De eventueel bijkomende twintig uren tijdens de termijn van maximum vier maanden daarna en ook 
de twintig uren tijdens de daaropvolgende periode van maximum zes maanden, hebben tot doel de begeleidingsinspanningen 
verder uit te voeren. 

HOOFDSTUK V - PROCEDURE 
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§1

§7. 

§8. 

§9. comités §§

§10. 

beëindiging

§

§ comités
comités

§10).

Art. 8. 

Commentaar 
Overeenkomstig de artikelen 3 en 5 wordt in artikel 7, § 1 aan de werkgever de verplichting opgelegd een geldige 
outplacementbegeleiding aan te bieden. De werkgever is daartoe gehouden binnen 15 dagen nadat de arbeidsovereenkomst een 
einde heeft genomen. Concreet betekent dit dat de werkgever een aanbod moet doen binnen 15 dagen nadat de 
opzeggingstermijn is verstreken of, indien de arbeidsovereenkomst zonder inachtneming van een opzeggingstermijn wordt 
beëindigd, binnen 15 dagen volgend op het tijdstip van de verbreking van de arbeidsovereenkomst. Indien de werkgever bij 
het verstrijken van de termijn van 15 dagen geen outplacement aanbiedt, moet de werknemer hem in gebreke stellen. Hij 
beschikt daartoe over 1 maand wanneer de arbeidsovereenkomst door de werkgever met inachtneming van een 
opzeggingstermijn is beëindigd. Gaat het daarentegen over een ontslag zonder inachtneming van een opzeggingstermijn, dan 
heeft de werknemer 9 maanden om de werkgever in gebreke te stellen. 

HOOFDSTUK VI - UITVOERING VAN DE OUTPLACEMENTBEGELEIDING 

Commentaar 
De werknemer, die met de outplacementbegeleiding heeft ingestemd, is gehouden om er te goeder trouw aan mee te werken. 
Dit betekent onder meer dat de werknemer verondersteld wordt de dienstverlener te verwittigen bij afwezigheid. 
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§1

§7. 

§8. 

§9. comités §§

§10. 

beëindiging

§

§ comités
comités

§10).

Art. 8. 

Commentaar 
Overeenkomstig de artikelen 3 en 5 wordt in artikel 7, § 1 aan de werkgever de verplichting opgelegd een geldige 
outplacementbegeleiding aan te bieden. De werkgever is daartoe gehouden binnen 15 dagen nadat de arbeidsovereenkomst een 
einde heeft genomen. Concreet betekent dit dat de werkgever een aanbod moet doen binnen 15 dagen nadat de 
opzeggingstermijn is verstreken of, indien de arbeidsovereenkomst zonder inachtneming van een opzeggingstermijn wordt 
beëindigd, binnen 15 dagen volgend op het tijdstip van de verbreking van de arbeidsovereenkomst. Indien de werkgever bij 
het verstrijken van de termijn van 15 dagen geen outplacement aanbiedt, moet de werknemer hem in gebreke stellen. Hij 
beschikt daartoe over 1 maand wanneer de arbeidsovereenkomst door de werkgever met inachtneming van een 
opzeggingstermijn is beëindigd. Gaat het daarentegen over een ontslag zonder inachtneming van een opzeggingstermijn, dan 
heeft de werknemer 9 maanden om de werkgever in gebreke te stellen. 

HOOFDSTUK VI - UITVOERING VAN DE OUTPLACEMENTBEGELEIDING 

Commentaar 
De werknemer, die met de outplacementbegeleiding heeft ingestemd, is gehouden om er te goeder trouw aan mee te werken. 
Dit betekent onder meer dat de werknemer verondersteld wordt de dienstverlener te verwittigen bij afwezigheid. 
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Art. 9. 

financiële 

comités

Art. 10. (dit artikel is opgeheven) 
 

 
 

Art. 11. 

Art. 12. (dit artikel is ingetrokken) 
 

 
 

Art. 13. 

HOOFDSTUK VII - KOSTPRIJS VAN DE BEGELEIDING 

HOOFDSTUK VIII - VERBINTENISSEN VAN DE DIENSTVERLENER 

HOOFDSTUK IX - AFWEZIGHEID TIJDENS DE OPZEGGINGSTERMIJN 

HOOFDSTUK X - BIJDRAGE VAN DE WERKGEVER 

HOOFDSTUK XI - SLOTBEPALING 

Inwerkingtreding van de collectieve arbeidsovereenkomsten tot wijziging van de CAO nr. 82: 
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Art. 162. § 1. 

geïdentificeer

§ 2. 

comités

§ 3. 

°
°

°
°
°
°

§ 4. §

§ 5. 

Art. 163. óór

Art. 164. §1,e
“

“

Art. 165. § 1. 

“ °

°

°
“
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Art. 162. § 1. 

geïdentificeer

§ 2. 

comités

§ 3. 

°
°

°
°
°
°

§ 4. §

§ 5. 

Art. 163. óór

Art. 164. §1,e
“

“

Art. 165. § 1. 

“ °

°

°
“
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AFDELING I. ALGEMENE BEPALINGEN. 
 

Art. 5. § 1. 

§ 2. 

§ 2.1. 

beëindiging

§ 2.2. 

§ 2.3. 

§ 3. 

Art. 6. § 1. 

óór

3°,

geïnd.

§ 2. 

§

Art. 7. 

§

WWeett  vvaann  2288  aapprriill  22000033  

Hoofdstuk II. Invoering, wijziging en opheffing van een pensioentoezegging.
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° comité

°

Art. 7.1. 
§ 5°,

°
° comités subcomités, comités

subcomités
°
°

° categorieën
°

°
°
°
° comité comités

subcomité subcomités
°
° comités subcomités,

comités subcomités.

Art. 7.2. 

comités en/of subcomités

Art. 8. 

Art. 8.1. 
comités subcomités

comités tés

Art. 9. 

comité

§ 5°, óór

AFDELING I VERPLICHTE RAADPLEGING EN KENNISGEVING 
 

Art. 39. § 1
comité

°
°
°
°

°

Hoofdstuk VII Inspraak van de werknemers 
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° comité

°

Art. 7.1. 
§ 5°,

°
° comités subcomités, comités

subcomités
°
°

° categorieën
°

°
°
°
° comité comités

subcomité subcomités
°
° comités subcomités,

comités subcomités.

Art. 7.2. 

comités en/of subcomités

Art. 8. 

Art. 8.1. 
comités subcomités

comités tés

Art. 9. 

comité

§ 5°, óór

AFDELING I VERPLICHTE RAADPLEGING EN KENNISGEVING 
 

Art. 39. § 1
comité

°
°
°
°

°

Hoofdstuk VII Inspraak van de werknemers 
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§ 2. §
comité

§ 3. § § comité

§

§ 4. §
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Art. 1. 

Art. 2. 

Art. 3. 
§ 1. “E SE”:

§ 2. “deelnemende ”:

“v ”,

§ 3 “ ”:
financiële

alinea’

“ uitoefent”

Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2004, 

HOOFDSTUK I - ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED 

Commentaar 
De overeenkomst bedoeld in de tweede alinea van artikel 2, heeft maar uitwerking voor zover het Belgisch recht toepasselijk 
wordt verklaard op de Europese vennootschap krachtens verordening (EG) nr. 2157/2001 van de Raad van 8 oktober 2001 
betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE). 

HOOFDSTUK II – DEFINITIES 



↑ ↑

142 

Art. 1. 

Art. 2. 

Art. 3. 
§ 1. “E SE”:

§ 2. “deelnemende ”:

“v ”,

§ 3 “ ”:
financiële

alinea’

“ uitoefent”

Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2004, 

HOOFDSTUK I - ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED 

Commentaar 
De overeenkomst bedoeld in de tweede alinea van artikel 2, heeft maar uitwerking voor zover het Belgisch recht toepasselijk 
wordt verklaard op de Europese vennootschap krachtens verordening (EG) nr. 2157/2001 van de Raad van 8 oktober 2001 
betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE). 

HOOFDSTUK II – DEFINITIES 
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§ 4. “betrokk estiging”:

§

§ 5 “ver ”:

§ 6 “bijzonder oep”:

§ 7. “r werknemers”:
°“informatie”:

één

°“raadpleging”:

°“medezeggenschap”:

§ 8. “werknemers”:

§ 9. “lidstaten”:

één

Art. 4
België

Commentaar 
a. Voor de toepassing van § 2, derde alinea van dit artikel dient in herinnering te worden gebracht dat artikel 48 van het verdrag 
tot oprichting van de Europese Gemeenschap als volgt luidt: “Onder vennootschappen worden verstaan maatschappen naar 
burgerlijk recht of handelsrecht, de coöperatieve verenigingen of vennootschappen daaronder begrepen, en de overige rechts- 
personen naar publiek- of privaatrecht, met uitzondering van vennootschappen welke geen winst beogen”. 
b. Paragraaf 3 van dit artikel omvat alle dochterondernemingen en alle vestigingen die beantwoorden aan de definities van die 
begrippen in de zin van de wetgeving van de lidstaat, die op de zeggenschap uitoefenende onderneming van toepassing is. 
c. De definitie van § 7, 1°van dit artikel houdt een grensoverschrijdende dimensie in (“... over aangelegenheden die betrekking 
hebben op de SE zelf en op eender welke van haar dochterondernemingen of vestigingen in een andere lidstaat of over 
aangelegenheden die de bevoegdheid van de besluitvormingsorganen in één enkele lidstaat te buiten gaan”). 

HOOFDSTUK III - VASTSTELLING VAN HET AANTAL WERKNEMERS 
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België

§

AFDELING I - TENUITVOERLEGGING VAN DE PROCEDURE EN VERSTREKKING VAN 
VOORAFGAANDE INFORMATIE 

 
Art. 5. § 1. 

§ 2. 

§ 

AFDELING II - BIJZONDERE ONDERHANDELINGSGROEP 
 

Onderafdeling I - Instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep 
 

Art. 6. 

Onderafdeling II - Geest van samenwerking 
 

Art. 7. 

Onderafdeling III - Samenstelling van de bijzondere onderhandelingsgroep 
 

Art. 8. § 1. 

§ 2

°
§

°

°
§

HOOFDSTUK IV - VOORAFGAANDE PROCEDURE EN BIJZONDERE ONDERHANDELINGSGROEP 
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België

§

AFDELING I - TENUITVOERLEGGING VAN DE PROCEDURE EN VERSTREKKING VAN 
VOORAFGAANDE INFORMATIE 

 
Art. 5. § 1. 

§ 2. 

§ 

AFDELING II - BIJZONDERE ONDERHANDELINGSGROEP 
 

Onderafdeling I - Instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep 
 

Art. 6. 

Onderafdeling II - Geest van samenwerking 
 

Art. 7. 

Onderafdeling III - Samenstelling van de bijzondere onderhandelingsgroep 
 

Art. 8. § 1. 

§ 2

°
§

°

°
§

HOOFDSTUK IV - VOORAFGAANDE PROCEDURE EN BIJZONDERE ONDERHANDELINGSGROEP 
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Onderafdeling IV - Aanwijzing van de in België tewerkgestelde ledenwerknemers en samenstelling van een reservelijst 
 

Art. 9. § 1. België

§ 2. België
België

comités

comité comité

comité België

comité,

§ 3. 

Art. 10. §

Art. 11. continuïteit

Onderafdeling V - Aanpassing van de samenstelling van de bijzondere onderhandelingsgroep 
 

Art. 12. 

Onderafdeling VI - Informatie betreffende de namen van de leden van de bijzondere onderhandelingsgroep en vergaderingen 
 

Art. 13. België

België

Art. 14. België

Commentaar 
a. Voor de toepassing van § 1 van dit artikel wordt elke lidstaat waarin werknemers in dienst zijn van een deelnemende 
vennootschap en/of een betrokken dochteronderneming of vestiging, vertegenwoordigd in de bijzondere 
onderhandelingsgroep. Bijvoorbeeld, indien in een lidstaat minder dan 10% van de werknemers in dienst is, berekend over het 
totale aantal werknemers, zal aan die lidstaat een mandaat worden toegekend. Indien dit aantal 10% bereikt, zal aan die 
lidstaat eveneens een mandaat worden toegekend. Er worden twee mandaten toegekend indien het aantal meer dan 10% 
tot 20% bedraagt. Een aantal van meer dan 20% geeft recht op drie mandaten. 
b. Wat § 2, 1°van dit artikel betreft, wordt als een directe vertegenwoordiger in de bijzondere onderhandelingsgroep 
beschouwd, de vertegenwoordiger afkomstig van een bij de fusie betrokken deelnemende vennootschap. 
c. Als bijlage zijn een aantal praktische voorbeelden opgenomen. 
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Onderafdeling VII - Bevoegdheid van de bijzondere onderhandelingsgroep 
 

Art. 15. § 1. 

§ 2. 

Onderafdeling VIII – Werking 
 

Art. 16. 

één

Art. 17. § 1. 
beëindigen

alinea’
beëindigen,

§ 2. 
§

§ 3. 
§ 1

Art. 18. 

Art. 19. 

één

°

Commentaar 
De rol van de werknemers, bedoeld in § 1 van deze bepaling, bestrijkt de procedures met betrekking tot de rol van de werknemers 
in de onderneming of in het concern waarvan de SE de overheersende vennootschap is. 
Paragraaf 2 van deze bepaling heeft tot doel de bijzondere onderhandelingsgroep bijvoorbeeld in staat te stellen een eventuele 
behoefte aan hersamenstelling te constateren als gevolg van veranderingen in de vorm die aanvankelijk voor de oprichting van 
de SE in het vooruitzicht werd gesteld. 
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Onderafdeling VII - Bevoegdheid van de bijzondere onderhandelingsgroep 
 

Art. 15. § 1. 

§ 2. 

Onderafdeling VIII – Werking 
 

Art. 16. 

één

Art. 17. § 1. 
beëindigen

alinea’
beëindigen,

§ 2. 
§

§ 3. 
§ 1

Art. 18. 

Art. 19. 

één

°

Commentaar 
De rol van de werknemers, bedoeld in § 1 van deze bepaling, bestrijkt de procedures met betrekking tot de rol van de werknemers 
in de onderneming of in het concern waarvan de SE de overheersende vennootschap is. 
Paragraaf 2 van deze bepaling heeft tot doel de bijzondere onderhandelingsgroep bijvoorbeeld in staat te stellen een eventuele 
behoefte aan hersamenstelling te constateren als gevolg van veranderingen in de vorm die aanvankelijk voor de oprichting van 
de SE in het vooruitzicht werd gesteld. 
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°

Onderafdeling IX - Duur van de onderhandelingen 
 

Art. 20 § 1. 

§ 2. 
§ één

Art. 21. 

België.

Art. 22. 
België,

°
°

°
°
° financiële materiële
°

°

Art. 23. 
België,

Art. 24. 

AFDELING I - TOEPASSINGSVOORWAARDEN INZAKE DE REFERENTIEVOORSCHRIFTEN 
 

Art. 25. 
België:

°

°

HOOFDSTUK V - INHOUD VAN DE OVEREENKOMST 

Commentaar 
Wat punt 7°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 SE, grote personeelswijzigingen of verhuizing van de zetel van de SE. 
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beëindigen.

°

°
óór

óór

°
óór

óór

Art. 26. 
één

AFDELING II - SAMENSTELLING VAN HET VERTEGENWOORDIGINGSORGAAN 
 

Art. 27. § 1. 

§ 2. 

AFDELING III - AANWIJZING VAN DE IN BELGIE TEWERKGESTELDE LEDEN-WERKNEMERS VAN HET 
VERTEGENWOORDIGINGSORGAAN EN SAMENSTELLING VAN EEN RESERVELIJST 

 
Art. 28. België

België
België

comités

comité comité

comité België

comité,

Commentaar 
Elke lidstaat waarin werknemers in dienst zijn van een deelnemende vennootschap en/of een betrokken dochteronderneming 
of vestiging wordt vertegenwoordigd in het vertegenwoordigingsorgaan. Bijvoorbeeld, indien in een lidstaat minder dan 10% 
van de werknemers in dienst is, berekend over het totale aantal werknemers, zal aan die lidstaat een mandaat worden toegekend. 
Indien dit aantal 10% bereikt, zal aan die lidstaat eveneens een mandaat worden toegekend. Er worden twee mandaten 
toegekend indien het aantal meer dan 10% tot 20% bedraagt. Een aantal van meer dan 20% geeft recht op drie mandaten. 
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beëindigen.

°

°
óór

óór

°
óór

óór

Art. 26. 
één

AFDELING II - SAMENSTELLING VAN HET VERTEGENWOORDIGINGSORGAAN 
 

Art. 27. § 1. 

§ 2. 

AFDELING III - AANWIJZING VAN DE IN BELGIE TEWERKGESTELDE LEDEN-WERKNEMERS VAN HET 
VERTEGENWOORDIGINGSORGAAN EN SAMENSTELLING VAN EEN RESERVELIJST 

 
Art. 28. België

België
België

comités

comité comité

comité België

comité,

Commentaar 
Elke lidstaat waarin werknemers in dienst zijn van een deelnemende vennootschap en/of een betrokken dochteronderneming 
of vestiging wordt vertegenwoordigd in het vertegenwoordigingsorgaan. Bijvoorbeeld, indien in een lidstaat minder dan 10% 
van de werknemers in dienst is, berekend over het totale aantal werknemers, zal aan die lidstaat een mandaat worden toegekend. 
Indien dit aantal 10% bereikt, zal aan die lidstaat eveneens een mandaat worden toegekend. Er worden twee mandaten 
toegekend indien het aantal meer dan 10% tot 20% bedraagt. Een aantal van meer dan 20% geeft recht op drie mandaten. 
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Art. 29. continuïteit

Art. 30. 

AFDELING IV - AANPASSING VAN DE SAMENSTELLING VAN HET VERTEGENWOORDIGINGSORGAAN 
 

Art. 31. 

AFDELING V - BEVOEGDHEID VAN HET VERTEGENWOORDIGINGSORGAAN 
 

Art. 32. 

één

AFDELING VI - PROCEDURE VOOR DE ONDERHANDELING OVER EEN OVEREENKOMST OF BEHOUD VAN DE 
REFERENTIEVOORSCHRIFTEN 

Art. 33. 

AFDELING VII - BEPERKT COMITE 
 

Art. 34. comité

comité.

AFDELING VIII – VERGADERINGEN 
 

Art. 35.
mité, §

Onderafdeling I - jaarlijkse vergaderingen 
 

Art. 36. geïnformeerd

Art. 37. financiële

Onderafdeling II - Vergaderingen in geval van buitengewone omstandigheden 
 

Art. 38. § 1. 
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geïnformeerd
comité,

geïnformeerd

§ 2. 

§ 3. 

§ 4. comité
§

§ 5. § §
§ 2°.

§ 6. 

§ 7. 

AFDELING IX - INFORMATIE OVER DE INHOUD EN DE RESULTATEN VAN DE INFORMATIE- EN RAADPLEGINGS-
PROCEDURES 

 
Art. 39. 

AFDELING X - WERKING VAN HET VERTEGENWOORDIGINGSORGAAN 

Art. 40. 

Art. 41. comité

comité.
één

Art. 42. 

Art. 43. 
financiële materiële

comité

AFDELING XI - REFERENTIEVOORSCHRIFTEN VOOR MEDEZEGGENSCHAP 
 

Onderafdeling I - SE opgericht door omzetting 
 

Art. 44. 
óór 

Onderafdeling II - Andere gevallen van oprichting van een SE 
 

Art. 45. 

óór

Art. 46. óór

Art. 47. § 1. 
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geïnformeerd
comité,

geïnformeerd

§ 2. 

§ 3. 

§ 4. comité
§

§ 5. § §
§ 2°.

§ 6. 

§ 7. 

AFDELING IX - INFORMATIE OVER DE INHOUD EN DE RESULTATEN VAN DE INFORMATIE- EN RAADPLEGINGS-
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Art. 39. 
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Art. 41. comité

comité.
één

Art. 42. 

Art. 43. 
financiële materiële

comité

AFDELING XI - REFERENTIEVOORSCHRIFTEN VOOR MEDEZEGGENSCHAP 
 

Onderafdeling I - SE opgericht door omzetting 
 

Art. 44. 
óór 

Onderafdeling II - Andere gevallen van oprichting van een SE 
 

Art. 45. 

óór

Art. 46. óór

Art. 47. § 1. 
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§ 2. 

§ 3. 

§ 4. § één
°

° één

°

Art. 48. België

Art. 49. continuïteit

Art. 50. 

AFDELING I - WERKING VAN HET VERTEGENWOORDIGINGSORGAAN EN VAN DE PROCEDURE TER INFORMATIE EN RAAD- 
PLEGING VAN DE WERKNEMERS 

 
Art. 51. België

België

AFDELING II - MIDDELEN DIE MOETEN WORDEN VERSCHAFT AAN DE IN BELGIE TEWERKGESTELDE LEDEN VAN HET 
VERTEGENWOORDIGINGSORGAAN EN WERKNEMERSVERTEGENWOORDIGERS VAN DE DOCHTERONDERNEMINGEN EN 
VESTIGINGEN VAN DE SE 

 
Art. 52. België

AFDELING III – STATUUT 
 

Art. 53. België

AFDELING IV – SAMENWERKINGSPROTOCOL 
 

Art. 54. België
comité,

HOOFDSTUK VII - DIVERSE BEPALINGEN 
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Art. 55. 

BIJLAGE 
 

Art. N. Art. 8 - Praktische voorbeelden 
 

I. Voorbeeld 1 - De vennootschappen A tot F gaan samen in een Europese vennootschap en zijn in vier verschillende lid- 
staten gelegen 

 
A. Berekening van het aantal “gewone” leden van de bijzondere onderhandelingsgroep (BOG) 

Land Aantal 
werknemers 

Aantal 
werknemers 

Totale aantal 
werknemers 

per land 

% van het totale 
aantal werknemers 

Mandaten 

België

    

B. Berekening van het aantal extra mandaten 

Land Aantal mandaten 
per land 

Aantal mandaten 
per land 

Totale aantal 
mandaten per land 

België

   

a. Geen directe vertegenwoordiger of dubbele vertegenwoordiging 
België “ ”

België
“gewone” “vrijgestelde”

één
“vrijgestelde”

“gewone”

HOOFDSTUK VIII – SLOTBEPALINGEN 
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Art. 55. 

BIJLAGE 
 

Art. N. Art. 8 - Praktische voorbeelden 
 

I. Voorbeeld 1 - De vennootschappen A tot F gaan samen in een Europese vennootschap en zijn in vier verschillende lid- 
staten gelegen 

 
A. Berekening van het aantal “gewone” leden van de bijzondere onderhandelingsgroep (BOG) 

Land Aantal 
werknemers 

Aantal 
werknemers 

Totale aantal 
werknemers 

per land 

% van het totale 
aantal werknemers 

Mandaten 

België

    

B. Berekening van het aantal extra mandaten 

Land Aantal mandaten 
per land 

Aantal mandaten 
per land 

Totale aantal 
mandaten per land 

België

   

a. Geen directe vertegenwoordiger of dubbele vertegenwoordiging 
België “ ”

België
“gewone” “vrijgestelde”

één
“vrijgestelde”

“gewone”

HOOFDSTUK VIII – SLOTBEPALINGEN 
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“gewone” “vrijgestelde”

één
b. Geen verhoging met meer dan 20% van het aantal mandaten vergeleken met het aantal “gewone” mandaten” 

“gewone”
één

a. Geen directe vertegenwoordiger of dubbele vertegenwoordiging 
België “ ”

één België.
“gewone”

“gewone” “vrijgestelde”

b. Geen verhoging met meer dan 20% van het aantal mandaten vergeleken met het aantal “gewone” mandaten” 

“gewone”
“aan

“.

België

II. Voorbeeld 2 - De vennootschappen A tot R gaan samen in een Europese vennootschap en zijn in drie verschillende lid- 
staten gelegen 

 

A. Berekening van het aantal “gewone” leden” van de BOG 
 

 
Land 

 
Aantal werk- 

nemers 

 
Aantal werk- 

nemers 

 
Aantal werk- 

nemers 

 
Aantal 

werk- 
nemers 

 
Aantal werk- 

nemers 

 
Aantal 
werk- 
nemers 

 
Totale 
aantal 
werk- 

nemers 

 
% van het 

totale 
aantal 
werk- 

nemers 

 
Mandaten 

België
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B. Berekening van het aantal extra mandaten 

Land Aantal 
mandaten 

Aantal 
mandaten 

Aantal 
mandaten 

Aantal 
mandaten 

Aantal 
mandaten 

Aantal 
mandaten 

Totale 
aantal 

mandaten 
per land 

België

België “ ”
“verliest” België

“gewone”

“gewone”

“gewone” ”
“ ” België

“v ”),

België “ ”
“verliest” België

“gewone” ”
“aan

“.

België:
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B. Berekening van het aantal extra mandaten 

Land Aantal 
mandaten 

Aantal 
mandaten 

Aantal 
mandaten 

Aantal 
mandaten 

Aantal 
mandaten 

Aantal 
mandaten 

Totale 
aantal 

mandaten 
per land 

België

België “ ”
“verliest” België

“gewone”

“gewone”

“gewone” ”
“ ” België

“v ”),

België “ ”
“verliest” België

“gewone” ”
“aan

“.

België:
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III. Voorbeeld 3 - De vennootschappen A tot R gaan samen in een Europese vennootschap en zijn in tien verschillende 
lidstaten gelegen 

“gewone”

Land Aantal 
werknemers 

Aantal 
werknemer
s 

Totale aantal 
werknemers 

per land 

% van het totale 
aantal 

werknemers 

Manda- 
ten 

België

Italië

België:

Italië:

Totaal: 18 mandaten 

“gewone” ”
“gewone”
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“gewone”

Land Aantal 
werknemers 

Aantal 
werknemers 

Totale aantal 
werknemers per 

land 

% van het totale 
aantal 

werknemers 

Mandaten 

België

Italië

    

“gewone” ”

één
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“gewone”

Land Aantal 
werknemers 

Aantal 
werknemers 

Totale aantal 
werknemers per 

land 

% van het totale 
aantal 

werknemers 

Mandaten 

België

Italië

    

“gewone” ”

één
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Art. 1. 
essentiële

Art. 2. 

Art. 3. 

Art. 4. 

Art. 5. 

Art. 6. § 1. 

§ 2. 
°

°

°
°

Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2005 

HOOFDSTUK I - DRAAGWIJDTE  EN DOEL VAN  DE OVEREENKOMST 

HOOFDSTUK II - DEFINITIES 

Commentaar 
Zogenaamde mobiele telewerkers zijn bijvoorbeeld: handelsvertegenwoordigers, handelsafgevaardigden, medisch 
afgevaardigden, technici die naar klanten van de werkgever gaan, thuisverpleegsters. 

HOOFDSTUK III - TOEPASSINGSGEBIED 

HOOFDSTUK IV - VRIJWILLIG KARAKTER 

HOOFDSTUK V - SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST 
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°

°

§ 2 bis. 

§ 3. 

privésituaties,

“de ” §

§

Art. 7. 

geïnformeerd
°

°
°

°

Art. 8. § 1

§ 2.

Commentaar 
Artikel 7 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 bepaalt dat als arbeidsongeval wordt aangezien, elk ongeval dat een 
werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt. Het 
ongeval overkomen tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt, behoudens tegenbewijs, geacht als overkomen door het 
feit van de uitvoering van die overeenkomst. 

HOOFDSTUK VI - ARBEIDSVOORWAARDEN 

Commentaar 
De schriftelijke overeenkomst of het aanhangsel bij de arbeidsovereenkomst moet alle arbeidsvoorwaarden die van toepassing 
zijn op het telewerk niet in extenso vermelden. Er kan worden verwezen naar een collectieve arbeidsovereenkomst inzake 
telewerk die op sector- of ondernemingsniveau werd gesloten en naar het arbeidsreglement. 

HOOFDSTUK VII - ORGANISATIE VAN HET TELEWERK 
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°

°

§ 2 bis. 

§ 3. 

privésituaties,

“de ” §

§

Art. 7. 

geïnformeerd
°

°
°

°

Art. 8. § 1

§ 2.

Commentaar 
Artikel 7 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 bepaalt dat als arbeidsongeval wordt aangezien, elk ongeval dat een 
werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt. Het 
ongeval overkomen tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt, behoudens tegenbewijs, geacht als overkomen door het 
feit van de uitvoering van die overeenkomst. 

HOOFDSTUK VI - ARBEIDSVOORWAARDEN 

Commentaar 
De schriftelijke overeenkomst of het aanhangsel bij de arbeidsovereenkomst moet alle arbeidsvoorwaarden die van toepassing 
zijn op het telewerk niet in extenso vermelden. Er kan worden verwezen naar een collectieve arbeidsovereenkomst inzake 
telewerk die op sector- of ondernemingsniveau werd gesloten en naar het arbeidsreglement. 

HOOFDSTUK VII - ORGANISATIE VAN HET TELEWERK 
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§ 3. geïsoleer

’

Art. 9. 

’s,

Art. 10. 

Art. 11. 

Art. 12. 

Art. 13. 

Art. 14. 

Art. 15. 

Art. 16. 

hiërarchische ’

Art. 17. 

geïnformeerd

technologieën.

HOOFDSTUK VIII - APPARATUUR EN DEFECTEN 

HOOFDSTUK IX - BESCHERMING VAN GEGEVENS 

HOOFDSTUK X - VEILIGHEID EN GEZONDHEID 

HOOFDSTUK XI - SCHOLINGSFAClLITEITEN EN MOGELIJKHEDEN VOOR LOOPBAANONTWKKELING 

HOOFDSTUK XII – COLLECTIEVE RECHTEN 
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Art. 18. 

HOOFDSTUK XIII - SLOTBEPALINGEN 
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Art. 18. 

HOOFDSTUK XIII - SLOTBEPALINGEN 
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Art. 1. 
coöperatie

coö

Art. 2. 
coöperatie

coöperatie

Art. 3. 

§ 1. “E coöperatie SCE”:
coöperatie

§ 2. “ ”:
coöperaties,

coöperatie

§ 3. “dochteronderneming” SCE”:
financiële

alinea’

“ uitoefent”

Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2007, 

coöperatiev

HOOFDSTUK I - ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED 

Commentaar 
De overeenkomst bedoeld in de tweede alinea van artikel 2, heeft maar uitwerking voor zover het Belgisch recht toepasselijk 
wordt verklaard op de Europese coöperatieve vennootschap krachtens verordening (EG) nr. 1435/2003 van de Raad van 22 juli 
2003 betreffende het statuut voor een Europese coöperatieve vennootschap (SCE). 

HOOFDSTUK II - DEFINITIES 
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§ 4. “betrokk estiging”:

§

§ 5. “ver ”:

§ 6. “bijzonder oep”:

§ 7. “r werknemers”:

°“informatie”:

één

°“raadpleging”:

°“medezeggenschap”: 

§ 8. “werknemers”:

§ 9. “lidstaten”:

Art. 4. 
België

Commentaar 
a. Voor de toepassing van § 2, derde alinea van dit artikel dient in herinnering te worden gebracht dat artikel 48 van het verdrag 
tot oprichting van de Europese Gemeenschap als volgt luidt: “Onder vennootschappen worden verstaan maatschappen naar 
burgerlijk recht of handelsrecht, de coöperatieve verenigingen of vennootschappen daaronder begrepen, en de overige rechts- 
personen naar publiek- of privaatrecht, met uitzondering van vennootschappen welke geen winst beogen”. 
b. Paragraaf 3 van dit artikel omvat alle dochterondernemingen of alle vestigingen die beantwoorden aan de definities van die 
begrippen in de zin van de wetgeving van de lidstaat, die op de zeggenschap uitoefenende onderneming van toepassing is. 
c. De definitie van § 7, 1°van dit artikel houdt een grensoverschrijdende dimensie in (“... over aangelegenheden die betrekking 
hebben op de SCE zelf en op eender welke van haar dochterondernemingen of vestigingen in een andere lidstaat of over 
aangelegenheden die de bevoegdheid van de besluitvormingsorganen in één enkele lidstaat te buiten gaan”). 
Het eerste deel van die grensoverschrijdende dimensie impliceert dat de informatie handelt over aangelegenheden die betrekking 
hebben op het geheel van de SCE of ten minste twee in verschillende lidstaten gelegen dochterondernemingen of vestigingen 
van de SCE. 
Het tweede deel van die grensoverschrijdende dimensie verruimt het toepassingsgebied ervan aangezien de aangelegenheden 
die betrekking hebben op één enkele lidstaat, worden geacht een grensoverschrijdende dimensie te hebben zodra de 
desbetreffende beslissing werd genomen in een andere lidstaat. 

HOOFDSTUK III - VASTSTELLING VAN HET AANTAL WERKNEMERS 
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§ 4. “betrokk estiging”:

§

§ 5. “ver ”:

§ 6. “bijzonder oep”:

§ 7. “r werknemers”:

°“informatie”:

één

°“raadpleging”:

°“medezeggenschap”: 

§ 8. “werknemers”:

§ 9. “lidstaten”:

Art. 4. 
België

Commentaar 
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België

§

Art. 5. 

AFDELING I - TENUITVOERLEGGING VAN DE PROCEDURE EN VERSTREKKING VAN VOORAFGAANDE INFORMATIE 
 

Art. 6. § 1. 

§ 2. 

coöperatie

§ 3. 

AFDELING II - BIJZONDERE ONDERHANDELINGSGROEP 
 

Onderafdeling I - Instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep 
 

Art. 7. 

Onderafdeling II - Geest van samenwerking 
 

Art. 8. 

Onderafdeling III - Samenstelling van de bijzondere onderhandelingsgroep 
 

Art. 9. § 1. 

HOOFDSTUK IV - HET ONTBREKEN VAN WERKNEMERS BIJ DE OPRICHTING VAN EEN SCE EN LATERE OPENING 
VAN ONDERHANDELINGEN 

HOOFDSTUK V - VOORAFGAANDE PROCEDURE EN BIJZONDERE ONDERHANDELINGSGROEP 

Commentaar 
a. In het geval van uitsluitend door natuurlijke personen of door slechts één juridisch lichaam en natuurlijke personen 
opgerichte SCE’s, die in hun geheel ten minste 50 werknemers in dienst hebben in ten minste twee lidstaten, worden de 
natuurlijke personen die rechtstreeks deelnemen aan de oprichting van een SCE beschouwd als “deelnemende juridische 
lichamen” voor de toepassing van hoofdstuk V van deze collectieve arbeidsovereenkomst. 
b. De in de vorige alinea en in de artikelen 26 en 27 van deze overeenkomst bedoelde natuurlijke personen zijn die welke als 
werkgevers werknemers in de zin van artikel 3, § 8 van deze overeenkomst tewerkstellen of kunnen tewerkstellen. 
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§ 2. 

°
§

°

°
§

Onderafdeling IV - Aanwijzing van de in België tewerkgestelde leden-werknemers en samenstelling van een reservelijst 
 

Art. 10. § 1. België

§ 2. 

§ 3. België
België

comités

comité comité

comité België

comité,

§ 4. 

Art. 11. §

Art. 12. continuïteit

Commentaar 
a. Voor de toepassing van § 1 van dit artikel wordt elke lidstaat waarin werknemers in dienst zijn van een deelnemend juridisch 
lichaam en/of een betrokken dochteronderneming of vestiging, vertegenwoordigd in de bijzondere onderhandelingsgroep. 
Bijvoorbeeld, indien in een lidstaat minder dan 10% van de werknemers in dienst is, berekend over het totale aantal werknemers, 
zal aan die lidstaat een mandaat worden toegekend. Indien dit aantal 10% bereikt, zal aan die lidstaat eveneens een mandaat 
worden toegekend. Er worden twee mandaten toegekend indien het aantal meer dan 10% tot 20% bedraagt. Een aantal van 
meer dan 20% geeft recht op drie mandaten. 
b. Wat § 2, 1°van dit artikel betreft, wordt als een directe vertegenwoordiger in de bijzondere onderhandelingsgroep beschouwd, de 
vertegenwoordiger afkomstig van een bij de fusie betrokken deelnemend juridisch lichaam. 
c. Als bijlage zijn een aantal praktische voorbeelden opgenomen. 
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§ 2. 

°
§

°

°
§

Onderafdeling IV - Aanwijzing van de in België tewerkgestelde leden-werknemers en samenstelling van een reservelijst 
 

Art. 10. § 1. België

§ 2. 

§ 3. België
België

comités

comité comité

comité België

comité,

§ 4. 

Art. 11. §

Art. 12. continuïteit

Commentaar 
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Bijvoorbeeld, indien in een lidstaat minder dan 10% van de werknemers in dienst is, berekend over het totale aantal werknemers, 
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b. Wat § 2, 1°van dit artikel betreft, wordt als een directe vertegenwoordiger in de bijzondere onderhandelingsgroep beschouwd, de 
vertegenwoordiger afkomstig van een bij de fusie betrokken deelnemend juridisch lichaam. 
c. Als bijlage zijn een aantal praktische voorbeelden opgenomen. 

165 

Onderafdeling V - Aanpassing van de samenstelling van de bijzondere onderhandelingsgroep 
 

Art. 13. 

Onderafdeling VI - Informatie betreffende de namen van de leden van de bijzondere onderhandelingsgroep en vergaderingen 
 

Art. 14. België

België

Art. 15. België

Onderafdeling VII - Bevoegdheid van de bijzondere onderhandelingsgroep 
 

Art. 16. § 1. 

§ 2. 

Onderafdeling VIII – Werking 
 

Art. 17. 

één

Art. 18. § 1. 
beëindigen

alinea’
beëindigen,

Commentaar 
De rol van de werknemers, bedoeld in § 1 van deze bepaling, bestrijkt de procedures met betrekking tot de rol van de werknemers 
in de onderneming of in het concern waarvan de SCE het overheersende juridische lichaam is. 
Paragraaf 2 van deze bepaling heeft tot doel de bijzondere onderhandelingsgroep bijvoorbeeld in staat te stellen een eventuele 
behoefte aan hersamenstelling te constateren als gevolg van veranderingen in de vorm die aanvankelijk voor de oprichting van 
de SCE in het vooruitzicht werd gesteld. 
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§

geïnformeerd

§

§

§ 2. 
coöperatie §

coöperatie

§ 3. 
§

Art. 19. 

Art. 20. 

één

°

°

Onderafdeling IX - Duur van de onderhandelingen 
 

Art. 21. § 1. 

Commentaar 
Indien de bijzondere onderhandelingsgroep besluit geen onderhandeling te openen of aan de gang zijnde onderhandelingen te 
beëindigen, is vanaf 6 juni 2011 in principe de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 101 van 21 december 2010 betreffende de 
informatie en raadpleging van de werknemers in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie van toepas- 
sing. Er moet evenwel worden voldaan aan de toepassingsvoorwaarden van die overeenkomst. Zo moet de onderneming of het 
concern met name een communautaire dimensie hebben. 
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§

geïnformeerd

§

§

§ 2. 
coöperatie §

coöperatie

§ 3. 
§

Art. 19. 

Art. 20. 

één

°

°
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§ 2. 
§ 1 bedoelde één

Art. 22. 

België.

Art. 23. 
België,

°
°

°
°
° financiële materiële
°

°

Art. 24. 
België, éé

Art. 25. 
coöperatie

AFDELING I - SCE MET TEN MINSTE 50 WERKNEMERS 
 

Art. 26. één

HOOFDSTUK VI - INHOUD VAN DE OVEREENKOMST 

Commentaar 
Wat punt 7°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 SCE, haar dochterondernemingen of vestigingen, grote 
personeelswijzigingen of verhuizing van de zetel van de SCE. 

Commentaar 
In de overeenkomst kunnen de regelingen worden gespecificeerd voor het recht van werknemers om deel te nemen aan de 
algemene vergadering of aan de sector- of afdelingsvergaderingen overeenkomstig hoofdstuk VIII van deze overeenkomst. 

HOOFDSTUK VII - VOORSCHRIFTEN VOOR UITSLUITEND DOOR NATUURLIJKE PERSONEN OF DOOR SLECHTS EEN 
JURIDISCH LICHAAM EN NATUURLIJKE PERSONEN OPGERICHTE SCE’S 
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AFDELING II - SCE MET MINDER DAN 50 WERKNEMERS Of 50 Of MEER WERKNEMERS IN SLECHTS 1 LIDSTAAT 
 

Onderafdeling I - Bepalingen die van toepassing zijn op de rol van de werknemers 
 

Art. 27. één

één
°

°

Onderafdeling II - Verplaatsing van de zetel van een SCE waarvoor medezeggenschapsregels gelden 
 

Art. 28. 

AFDELING III - BIJZONDERE BEPALINGEN DIE NA DE INSCHRIJVING VAN TOEPASSING ZIJN OP DE IN HOOFDSTUK 
VII, AFDELING II BEDOELDE SCE’S 

 

Onderafdeling I - Algemeen beginsel 
 

Art. 29. 

“deelnemende ” “betrokk
” “SCE” “ SCE”.

Onderafdeling II - Tenuitvoerlegging van de procedure en verstrekking van voorafgaande informatie 

Art. 30. §
“Wanneer

SCE.”

Onderafdeling III - Instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep 
 

Art. 31. “Z

”

Onderafdeling IV - Verkiezing of aanwijzing van de leden van de bijzondere onderhandelingsgroep indien de SCE door fusie 
wordt opgericht 

Art. 32. §

Onderafdeling V - Aanwijzing van de in België tewerkgestelde leden-werknemers en samenstelling van een reservelijst 

Art. 33. §
“Onder

SCE.”

Commentaar 
a. Hier worden de SCE’s bedoeld die ofwel uitsluitend door natuurlijke personen ofwel door slechts één juridisch lichaam en 
natuurlijke personen zijn opgericht, voor zover die SCE’s hetzij minder dan 50 werknemers tewerkstellen in een of meer lidstaten, 
hetzij 50 of meer werknemers tewerkstellen in slechts één lidstaat. 
b. Onder de woorden “de bepalingen (...) die in de lidstaat waarin de SCE haar statutaire zetel heeft, gelden” en de woorden “de 
bepalingen (...) die in de lidstaat waarin zij gevestigd zijn, gelden”, wanneer de statutaire zetel en/of de dochterondernemingen 
en/of vestigingen in België gevestigd zijn, moeten zowel de wetten en de verordenende teksten als de collectieve akkoorden 
worden verstaan, met inbegrip van die welke zijn gesloten op sectorniveau en in België van toepassing zijn. Bijgevolg is de 
getrapte informatie en raadpleging van werknemers ook van toepassing, namelijk de ondernemingsraad, bij ontstentenis van 
een ondernemingsraad, het comité voor preventie en bescherming op het werk, bij ontstentenis van een dergelijk comité, de 
vakbondsafvaardiging. 
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één
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Art. 33. §
“Onder

SCE.”

Commentaar 
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getrapte informatie en raadpleging van werknemers ook van toepassing, namelijk de ondernemingsraad, bij ontstentenis van 
een ondernemingsraad, het comité voor preventie en bescherming op het werk, bij ontstentenis van een dergelijk comité, de 
vakbondsafvaardiging. 
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Onderafdeling VI - Bevoegdheid van de bijzondere onderhandelingsgroep 

Art. 34. §

Onderafdeling VII - Werking van de bijzondere onderhandelingsgroep 

Art. 35. 
“De

één

”

Onderafdeling VIII - Inhoud van de overeenkomst 

Art. 36. 

Onderafdeling IX - Toepassing van de referentievoorschriften 
 

Art. 37. 
België

°

°

beëindigen.

”

Art. 38. 
coöperatie

°

° coöperatie
°

°

§ °

AFDELING I - TOEPASSINGSVOORWAARDEN INZAKE DE REFERENTIEVOORSCHRIFTEN 
 

Art. 39. 
België:

°

°

HOOFDSTUK VIII - DEELNEMING AAN DE ALGEMENE VERGADERING OF AAN DE SECTOR- OF 
AFDELINGSVERGADERINGEN 

HOOFDSTUK IX – REFERENTIEVOORSCHRIFTEN 
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beëindigen.

°
coöperatie

°
óór

óór

°
óór

óór

Art. 40. 
één

AFDELING II - SAMENSTELLING VAN HET VERTEGENWOORDIGINGSORGAAN 
 

Art. 41. § 1. 

§ 2. 

AFDELING III - AANWIJZING VAN DE IN BELGIE TEWERKGESTELDE LEDEN-WERKNEMERS VAN HET 
VERTEGENWOORDIGINGSORGAAN EN SAMENSTELLING VAN EEN RESERVELIJST 

 
Art. 42. België

België
België

comités

comité comité

comité België

comité,

Commentaar 
Elke lidstaat waarin werknemers in dienst zijn van de SCE en/of een van haar dochterondernemingen of vestigingen wordt 
vertegenwoordigd in het vertegenwoordigingsorgaan. Bijvoorbeeld, indien in een lidstaat minder dan 10% van de werknemers in 
dienst is, berekend over het totale aantal werknemers, zal aan die lidstaat een mandaat worden toegekend. Indien dit aantal 10% 
bereikt, zal aan die lidstaat eveneens een mandaat worden toegekend. Er worden twee mandaten toegekend indien het aantal meer 
dan 10% tot 20% bedraagt. Een aantal van meer dan 20% geeft recht op drie mandaten. 
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°
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°
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°
óór

óór
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Art. 43. continuïteit

Art. 44. 

AFDELING IV - AANPASSING VAN DE SAMENSTELLING VAN HET VERTEGENWOORDIGINGSORGAAN 
 

Art. 45. 

AFDELING V - BEVOEGDHEID VAN HET VERTEGENWOORDIGINGSORGAAN 
 

Art. 46. 

één

AFDELING VI - PROCEDURE VOOR DE ONDERHANDELING OVER EEN OVEREENKOMST OF BEHOUD VAN DE 
REFERENTIEVOORSCHRIFTEN 

Art. 47. 

AFDELING VII - BEPERKT COMITE 
 

Art. 48. comité

comité.

AFDELING VIII – VERGADERINGEN 
 

Art. 49. 
comité, §

Onderafdeling I - jaarlijkse vergaderingen 
 

Art. 50. geïnformeerd

Art. 51. financiële
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Onderafdeling II - Vergaderingen in geval van buitengewone omstandigheden 
 

Art. 52. § 1. 

geïnformeerd
comité,

geïnformeerd

§ 2. 

§ 3.

§ 4. comité
§

§ 5. § §
§ 2°.

§ 6. 

§ 7. 

AFDELING IX - INFORMATIE OVER DE INHOUD EN DE RESULTATEN VAN DE INFORMATIE- EN RAADPLEGINGSPROCEDURES 
 

Art. 53. 

AFDELING X - WERKING VAN HET VERTEGENWOORDIGINGSORGAAN 

Art. 54. 

Art. 55. comité

comité.
één

Art. 56. 

Art. 57. 
financiële materiële

comité

AFDELING XI - REFERENTIEVOORSCHRIFTEN VOOR MEDEZEGGENSCHAP 
 

Onderafdeling I - SCE opgericht door omzetting 
 

Art. 58. 
óór 

Onderafdeling II - Andere gevallen van oprichting van een SCE 
 

Art. 59. 

óór
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óór
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Art. 60. óór

Art. 61. § 1. 

§ 2. 

§ 3. 

§ 4. § één
°

° één

°

Art. 62. België

Art. 63. continuïteit

Art. 64. 

coöperatie

AFDELING I - WERKING VAN HET VERTEGENWOORDIGINGSORGAAN EN VAN DE PROCEDURE TER INFORMATIE EN RAAD- 
PLEGING VAN DE WERKNEMERS 

 
Art. 65. België

België

AFDELING II - MIDDELEN DIE MOETEN WORDEN VERSCHAFT AAN DE IN BELGIE TEWERKGESTELDE LEDEN VAN HET 
VERTEGENWOORDIGINGSORGAAN EN WERKNEMERSVERTEGENWOORDIGERS VAN DE DOCHTERONDERNEMINGEN OF 
VESTIGINGEN VAN DE SCE 

 
Art. 66. België

AFDELING III – STATUUT 
 

Art. 67. België

HOOFDSTUK X - DIVERSE BEPALINGEN 
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AFDELING IV – SAMENWERKINGSPROTOCOL 
 

Art. 68. België
comité,

Art. 69. 

BIJLAGE 
 

HOOFDSTUK XI – SLOTBEPALINGEN 



↑ ↑

174 

AFDELING IV – SAMENWERKINGSPROTOCOL 
 

Art. 68. België
comité,
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Art. 1. 

Art. 2. 

Art. 3. 

AFDELING I - FINALITEITS- EN PROPORTIONALITEITSPRINCIPE 
 

1. Finaliteit 
Art. 4. 

Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2007, 

HOOFDSTUK I: DRAAGWIJDTE 

Commentaar 
De onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst schrijft zich in in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en 
bijzondere veiligheid voor wat de uitgangscontroles betreft die onder het toepassingsgebied van de wet ressorteren en waarborgt 
de toepassing ervan. 
Het doel van de collectieve arbeidsovereenkomst is ervoor te zorgen dat deze uitgangscontroles gebeuren op een wijze 
verenigbaar met de basisnormen die het recht voor elk individu op de eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer 
waarborgen. Daarom vereist de collectieve arbeidsovereenkomst het respect van het finaliteits-, het proportionaliteits- en het 
transparantiebeginsel. Deze principes bevatten waarborgen die essentieel kunnen geacht worden voor de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer. 
De beginselen van de wet van 10 april 1990 worden op deze wijze verder geconcretiseerd naar de arbeidsplaats toe. 
Wat het transparantiebeginsel betreft, wil deze collectieve arbeidsovereenkomst rekening houden met de wettelijke en 
conventionele bepalingen inzake de informatie en consultatie van de werknemersvertegenwoordigers. 
In deze context werd ervoor geopteerd om, waar dit voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer noodzakelijk geacht 
werd, in een aantal bijkomende waarborgen inzake de toestemming met de uitgangscontroles te voorzien, die volledig kaderen 
in de door de sociale verhoudingen gekenmerkte en algemeen aanvaarde procedures. 
Zo bepaalt de collectieve arbeidsovereenkomst dat een uitgangscontrole door een bewakingsagent op basis van het feit dat er 
redelijke gronden zijn om te denken dat de werknemer goederen heeft ontvreemd enkel kan worden uitgevoerd indien de betrokken 
werknemer hiervoor zijn toestemming geeft. 
De toestemming van de werknemers betrokken bij steekproefsgewijze uitgangscontroles ter voorkoming van diefstal moet 
blijken uit het opnemen in het verslag van de ondernemingsraad of het verslag van het comité voor preventie en bescherming 
op het werk dat de informatieverplichting beschreven in artikel 7 te goeder trouw werd nageleefd en dat daarover een 
gedachtewisseling heeft plaats gehad. 
In ondernemingen waar er geen ondernemingsraad of comité voor preventie en bescherming op het werk aanwezig is, blijkt de 
toestemming van de werknemers uit de opname in het arbeidsreglement van het recht voor de werkgever om zo’n controles 
te laten uitvoeren, in overeenstemming met artikel 12 van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen. 
Het recht van de werkgever om steekproefsgewijze controles te laten uitvoeren kan bij ontstentenis van ondernemingsraad of 
comité voor preventie en bescherming op het werk ook blijken uit een op ondernemingsniveau afgesloten collectieve 
arbeidsovereenkomst. 

HOOFDSTUK II: DEFINITIE 

HOOFDSTUK III:  TOEPASSINGSMODALITEITEN 
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2. Proportionaliteit 
Art. 5. 

AFDELING II - DE OMSTANDIGHEDEN WAARIN EN DE WIJZE WAAROP UITGANGSCONTROLES KUNNEN GEBEUREN 
 

Art. 6. § 1. 

§ 2. 

§ 3. 

materiële

§ 4. 

§ 5. 

AFDELING III – PROCEDUREVOORWAARDEN 
 

1. Informatie 
Art. 7. § 1. 

comité

§ 2. 

’
’

Commentaar 
Het is de bedoeling van de collectieve arbeidsovereenkomst om de toepassingsmodaliteiten van uitgangscontroles van 
werknemers duidelijk te omschrijven zodat zowel de werkgever, de werknemer als derden door de toepassing ervan kunnen 
beschermd worden tegen diefstal van goederen die zich in de onderneming of op de werkplaats bevinden. 

Commentaar 
Op die manier wordt de werkgever ertoe aangespoord voorrang te geven aan maatregelen ter voorkoming van diefstal in de 
onderneming door de maatregelen in te voeren die het minst inwerken op de persoonlijke levenssfeer van de werknemers. 

Commentaar 
Artikel 6, § 1 laat systematische uitgangscontroles enkel toe indien zij uitsluitend gebeuren door middel van elektronische en/of 
technische detectiesystemen. De controle uitgevoerd door een bewakingsagent die achter een elektronische poort heeft 
plaatsgenomen moet voldoen aan een van de voorwaarden van artikel 6, § 3. 
Artikel 6, § 3 beoogt de discriminatie tussen werknemers te voorkomen door te stellen dat bij een steekproefsgewijze 
uitgangscontrole ter voorkoming van diefstal de controlemogelijkheid moet bestaan voor alle betrokken werknemers zonder 
onderscheid. Deze bepaling laat de mogelijkheid onverlet om, mits inachtneming hiervan, de werknemers van een bepaalde 
afdeling van de onderneming of op grond van de aard van het diefstalrisico in de onderneming, steekproefsgewijs te controleren 
op diefstal. 
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afdeling van de onderneming of op grond van de aard van het diefstalrisico in de onderneming, steekproefsgewijs te controleren 
op diefstal. 
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2. Toestemming 
Art. 8. § 1. 

§ 2. 
comité

comité
’

comité

3. Evaluatie 
Art. 9. comité

Art. 10. 

§

Art. 11. 

Commentaar 
De bij dit artikel bedoelde informatieverplichting heeft tot doel om de transparantie met betrekking tot uitgangscontroles van 
werknemers te vergroten en een dialoog mogelijk te maken en zodoende de invoering ervan in een klimaat van vertrouwen te 
laten plaatsvinden. 
Dit impliceert dat de informatie die door de werkgever verschaft wordt, moet beantwoorden aan de kwaliteitsvereisten die gesteld 
worden aan de in het kader van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9 van 9 maart 1972 voorziene inlichtingen en 
raadplegingsmethodes, meer bepaald in artikel 3 van die collectieve arbeidsovereenkomst. Dit mag er evenwel niet toe leiden dat 
de werkgever genoodzaakt is om alle gevoelige gegevens en technische details mee te delen. 
De gegeven informatie kan bijvoorbeeld ook betrekking hebben op het nagestreefde doeleinde van de uitgangscontroles en de 
gevolgen voor de werknemer van een vaststelling van de bewakingsagenten. 

Commentaar 
De informatie die te goeder trouw verschaft wordt, moet een reële inhoud hebben en het mag niet enkel gaan om het louter 
formeel naleven van de procedure. 
De opmerkingen en standpunten die de werknemersvertegenwoordigers hebben geformuleerd in het kader van de 
gedachtewisseling als bepaald in artikel 8 § 2, zullen op hun verzoek worden opgenomen in het verslag dat de discussie weergeeft. 
Dit verslag wordt opgemaakt in overeenstemming met het artikel 84 van het koninklijk besluit van 15 mei 2003 betreffende de 
ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk en met respect voor de vertrouwelijkheid van de 
gegevens zoals bepaald in de commentaar bij artikel 7. 

HOOFDSTUK IV: GEVOLGEN VAN DE NIET-NALEVING 

Commentaar 
Voor de constateringen die de bewakingsagent overeenkomstig deze collectieve arbeidsovereenkomst doet en de eventuele 
gevolgen ervan voor de werknemer moet de noodzakelijke discretie in acht worden genomen. 

HOOFDSTUK V: SLOTBEPALINGEN 
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Art. 19. 
comité

Art. 20. 

°

°
°

°
directiecomité

comité(s) subcomité(s)

Art. 21. 
°
°
°
°

HOOFDSTUK II. METHODEN VAN VOORAFGAANDE INFORMATIE. 
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Art. 19. 
comité

Art. 20. 

°

°
°

°
directiecomité

comité(s) subcomité(s)

Art. 21. 
°
°
°
°

HOOFDSTUK II. METHODEN VAN VOORAFGAANDE INFORMATIE. 
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DEEL II. DE OPENBARE OVERNAMEBIEDINGEN 
 

 
 

Art. 42. 

Art. 43. 

Art. 44. 

Art. 45. 

industriële iële

TITEL IV. INFORMATIE EN RAADPLEGING VAN WERKNEMERS. 
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TITEL II. - RECHTVAARDIGING VAN ONDERSCHEID. 
 

 
 

AFDELING IV. - OP HET VLAK VAN DE ARBEIDSBETREKKINGEN. 
 

Art. 13.1. § 1. 

§ 2. § 1°,

Art. 13.2. § 1. 

§
Comité.
hiërarchische

hiërarchische

§ 2

WWeett  vvaann  1100  mmeeii  22000077  

HOOFDSTUK I. - RECHTVAARDIGING VAN DIRECT ONDERSCHEID 
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TITEL II. - RECHTVAARDIGING VAN ONDERSCHEID. 
 

 
 

AFDELING IV. - OP HET VLAK VAN DE ARBEIDSBETREKKINGEN. 
 

Art. 13.1. § 1. 

§ 2. § 1°,

Art. 13.2. § 1. 

§
Comité.
hiërarchische

hiërarchische

§ 2

WWeett  vvaann  1100  mmeeii  22000077  

HOOFDSTUK I. - RECHTVAARDIGING VAN DIRECT ONDERSCHEID 
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AFDELING VII. - VERVANGING VAN DE GEWONE LEDEN 
 

Art. 79. 

°
°

Art. 80. 

één

§§

eëer

comité
comité 

comité.
comité

TITEL III. - ANDERE BEPALINGEN BETREFFENDE DE RADEN EN COMITES 
 

 
 

Art. 81. comité,

comité

comité comité

Art. 82. comité

Art. 83. 

°
°
°

Art. 84. comité
comité

  

HOOFDSTUK I. - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 
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Art. 85. comité

° comité;
°

° comité,

°

Art. 86. 
comité

HOOFDSTUK II: BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE DE ONDERNEMINGSRAAD 
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Art. 85. comité

° comité;
°

° comité,

°

Art. 86. 
comité

HOOFDSTUK II: BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE DE ONDERNEMINGSRAAD 
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Art. 1. 

Art. 2. 

° één

°

°

Commentaar 
a. Artikel 16.1 van richtlijn 2005/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende 
grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen bepaalt dat in principe “de uit de grensoverschrijdende fusie ontstane 
vennootschap onderworpen is aan de voorschriften betreffende werknemersmedezeggenschap die in voorkomend 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 artikel 16.2 van richtlijn 2005/56/EG, zoals omgezet door dit artikel. In die gevallen gelden de voorschriften voor de regeling 
van de werknemersmedezeggenschap in de Europese vennootschappen, zoals opgesomd in richtlijn 2005/56/EG. De artikelen 6 
tot 31 van deze overeenkomst nemen bijgevolg de voorschriften over van richtlijn 2001/86/EG van de Raad van 8 oktober 2001, 
zoals omgezet door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 84 van 6 oktober 2004 betreffende de rol van de werknemers in de 
Europese vennootschap. 
b. In de in dit artikel bepaalde gevallen worden de 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, leden 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). 

Artikel 12, leden 2, 3 en 4 van verordening (EG) nr. 2157/2001 van de Raad van 8 oktober 2001 bepaalt: 
- een Europese vennootschap kan slechts worden ingeschreven indien een overeenkomst 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 lidstaten waar de Europese vennootschap werknemers heeft, of de termijn is verstreken 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, lid 3 van richtlijn 2001/86/EG geboden mogelijkheid (de lidstaten kunnen bepalen dat de referentievoorschriften voor de 
medezeggenschap niet van toepassing zijn in de gevallen van een Europese vennootschap 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 medezeggenschapsvoorschriften; 
- de statuten van een Europese vennootschap mogen nimmer in strijd zijn met de aldus vastgestelde regelingen met betrekking 
tot de rol van de werknemers. Wanneer krachtens richtlijn 2001/86/EG vastgestelde nieuwe regelingen met betrekking tot de rol 
van de werknemers strijdig zijn met de bestaande statuten, worden de statuten voor zover nodig gewijzigd. 
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 een nieuw besluit hoeft te nemen. 
Artikel 7, lid 3 van richtlijn 2001/86/EG, bedoeld in artikel 12, lid 3 van verordening (EG) nr. 2157/2001, werd niet in Belgisch recht 
omgezet. 
Artikel 12, lid 4 van verordening (EG) nr. 2157/2001 werd in Belgisch recht omgezet door een nieuw artikel 877 van het 
vennootschapsrecht, ingevoegd door artikel 31 van het koninklijk besluit van 1 september 2004 houdende tenuitvoerlegging van 

Collectieve arbeidsovereenkomst  nr.  94 van 29 april 2008 

HOOFDSTUK I - ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED 
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Art. 3. 

Art. 4. § 1. °“kapitaalvennootschappen”:

coördiner

°“fusie”:

§ 2. 
°“uit ”:

°“deelnemende ”:

°“ ”:
financiële

 
verordening (EG) nr. 2157/2001 van de Raad van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap. Dat 
koninklijk besluit voegt een boek XV - De Europese vennootschap - in het wetboek van vennootschappen in. Het nieuwe artikel 877 
bepaalt dat in het geval bepaald in artikel 12, 4, eerste lid van verordening (EG) nr. 2157/2001, de raad van bestuur of de 
directieraad gemachtigd is de statuten te wijzigen zonder dat de algemene vergadering van aandeelhouders een nieuw besluit 
hoeft te nemen. 

Commentaar 
De overeenkomst bedoeld in de tweede alinea van artikel 3, heeft maar uitwerking voor zover het Belgische recht toepasselijk 
wordt verklaard op de uit de grensoverschrijdende fusie van kapitaalvennootschappen ontstane vennootschap, krachtens 
richtlijn 2005/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende grensoverschrijdende fusies 
van kapitaalvennootschappen. 

HOOFDSTUK II - DEFINITIES 
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financiële
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directieraad gemachtigd is de statuten te wijzigen zonder dat de algemene vergadering van aandeelhouders een nieuw besluit 
hoeft te nemen. 

Commentaar 
De overeenkomst bedoeld in de tweede alinea van artikel 3, heeft maar uitwerking voor zover het Belgische recht toepasselijk 
wordt verklaard op de uit de grensoverschrijdende fusie van kapitaalvennootschappen ontstane vennootschap, krachtens 
richtlijn 2005/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende grensoverschrijdende fusies 
van kapitaalvennootschappen. 

HOOFDSTUK II - DEFINITIES 
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alinea’

“ uitoefent”

°“betrokk estiging”:

§ °

°“bijzondere onderhandelingsgroep”:

°“medezeggenschap”:

°“werknemers”
°“lidstaten”:

Art. 5. 
België

België

§

Commentaar 
a. Voor de toepassing van § 1, 1°, a) van dit artikel dient in herinnering te worden gebracht dat artikel 1 van richtlijn 68/151/EEG als 
volgt luidt: “De door deze richtlijn voorgeschreven coördinatiemaatregelen zijn van toepassing op de wettelijke en bestuursrechtelijke 
voorschriften van de Lidstaten die betrekking hebben op vennootschappen van de volgende rechtsvorm: Ten aanzien van België: de 
naamloze vennootschap, de commanditaire vennootschap op aandelen, de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid.” 
b. Voor de toepassing van dezelfde bepaling van dit artikel dient eveneens in herinnering te worden gebracht dat artikel 58, 
tweede alinea van het Verdrag, artikel 48, tweede alinea van het nieuwe verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap is 
geworden en 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 publiek- of privaatrecht, 
met uitzondering van vennootschappen welke geen winst beogen.” 
c. Voor de toepassing van deze overeenkomst zijn de begrippen “betrokken vestiging” en “vestiging”, zoals bedoeld in § 2, 4°van 
dit artikel, slechts generieke begrippen van Europees recht. 

HOOFDSTUK III - VASTSTELLING VAN HET AANTAL WERKNEMERS 
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AFDELING I - TENUITVOERLEGGING VAN DE PROCEDURE EN VERSTREKKING 
VAN VOORAFGAANDE INFORMATIE 

 
Art. 6 § 1. 

§ 2. 

§ 3. 

AFDELING II - BIJZONDERE ONDERHANDELINGSGROEP 
 

Onderafdeling I - Instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep 
 

Art. 7. 

Onderafdeling II - Geest van samenwerking 
 

Art. 8. 

Onderafdeling III - Samenstelling van de bijzondere onderhandelingsgroep 
 

Art. 9 § 1. 

§ 2. 

°
§

°

°
§

Commentaar 
Een lidstaat die kiest voor de in artikel 2, 3°van deze overeenkomst bedoelde uitbreiding van de medezeggenschapsrechten tot 
werknemers van de uit de grensoverschrijdende fusie ontstane vennootschap 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 IV - VOORAFGAANDE PROCEDURE EN BIJZONDERE ONDERHANDELINGSGROEP 
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Onderafdeling IV - Aanwijzing van de in België tewerkgestelde leden-werknemers en samenstelling van een reservelijst 
 

Art. 10. § 1. België

§ 2. België
en onder de in België 

comités

comité comité

comité België

comité,

§ 3. 

Art. 11. §

Art. 12. continuïteit

Onderafdeling V - Aanpassing van de samenstelling van de bijzondere onderhandelingsgroep 
 

Art. 13. 

Onderafdeling VI - Informatie betreffende de namen van de leden van de bijzondere onderhandelingsgroep en vergaderingen 
 

Art. 14. België

België

Commentaar 
a. Voor de toepassing van § 1 van dit artikel wordt elke lidstaat waarin werknemers in dienst zijn van een deelnemende kapitaal- 
vennootschap en/of een betrokken dochteronderneming of vestiging, vertegenwoordigd in de bijzondere onderhandelingsgroep. 
Bijvoorbeeld, indien in een lidstaat minder dan 10% van de werknemers in dienst is, berekend over het totale aantal 
werknemers, zal aan die lidstaat een mandaat worden toegekend. Indien dit aantal 10% bereikt, zal aan die lidstaat 
eveneens een mandaat worden toegekend. Er worden twee mandaten toegekend indien het aantal meer dan 10% tot 20% 
bedraagt. Een aantal van meer dan 20% geeft recht op drie mandaten. 
b. Wat § 2, 1°van dit artikel betreft, wordt als een directe vertegenwoordiger in de bijzondere onderhandelingsgroep 
beschouwd, de vertegenwoordiger afkomstig van een bij de fusie betrokken deelnemende kapitaalvennootschap. 
c. Als bijlage zijn een aantal praktische voorbeelden opgenomen. 
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Art. 15. België

Onderafdeling VII - Bevoegdheid van de bijzondere onderhandelingsgroep 
 

Art. 16. § 1. 

§ 2. 

§ 3. 

Onderafdeling VIII - Werking 
 

Art. 17. 

één

Art. 18. 
beëindigen

Art. 19. 

Art. 20. 

één

Commentaar 
De werknemersmedezeggenschap bedoeld in § 1 van deze bepaling, bestrijkt de procedures met betrekking tot medezeggen- 
schap van de werknemers in de onderneming of in het concern waarvan de uit de grensoverschrijdende fusie ontstane 
vennootschap de overheersende vennootschap is. 
Paragraaf 2 van deze bepaling heeft tot doel de bijzondere onderhandelingsgroep bijvoorbeeld in staat te stellen een eventuele 
behoefte aan hersamenstelling te constateren als gevolg van veranderingen in de vorm die aanvankelijk voor de 
grensoverschrijdende fusie in het vooruitzicht werd gesteld. 
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één
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Onderafdeling IX - Duur van de onderhandelingen 
 

Art. 21. § 1. 

§ 2. 
§ één

Art. 22. 
België.

Art. 23. 
België,

°
°

°

AFDELING I - TOEPASSINGSVOORWAARDEN INZAKE DE REFERENTIEVOORSCHRIFTEN 
 

Art. 24 § 1. 
België:

°

°

beëindigen;

°

één

§ 2. 

° óór

HOOFDSTUK V - INHOUD VAN DE OVEREENKOMST 

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 uit de grensoverschrijdende fusie ontstane vennootschap, grote 
personeelswijzigingen of verhuizing van de zetel van de uit de grensoverschrijdende fusie ontstane vennootschap. 

HOOFDSTUK VI - REFERENTIEVOORSCHRIFTEN 
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° óór

Art. 25. 

één

AFDELING II - REFERENTIEVOORSCHRIFTEN VOOR MEDEZEGGENSCHAP 
 

Art. 26. 

óór

Art. 27. óór

Art. 28. § 1. 

§ 2. 

§ 3. 

§ 4. § één
°

° één

°

Art. 29. België

Art. 30. continuïteit

Art. 31. 



↑ ↑

190 

° óór

Art. 25. 

één

AFDELING II - REFERENTIEVOORSCHRIFTEN VOOR MEDEZEGGENSCHAP 
 

Art. 26. 

óór

Art. 27. óór

Art. 28. § 1. 

§ 2. 

§ 3. 

§ 4. § één
°

° één

°

Art. 29. België

Art. 30. continuïteit

Art. 31. 
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AFDELING I - WERKING VAN HET VERTEGENWOORDIGINGSORGAAN EN VAN DE REGELINGEN MET BETREKKING TOT DE 
WERKNEMERSMEDEZEGGENSCHAP 

 
Art. 32. België

België

AFDELING II - MIDDELEN DIE MOETEN WORDEN VERSCHAFT AAN DE IN BELGIE TEWERKGESTELDE LEDEN VAN HET 
VERTEGENWOORDIGINGSORGAAN EN WERKNEMERSVERTEGENWOORDIGERS VAN DE DOCHTERONDERNEMINGEN EN 
VESTIGINGEN VAN DE UIT DE GRENSOVERSCHRIJDENDE FUSIE ONTSTANE VENNOOTSCHAP 

 
Art. 33. België

AFDELING III - STATUUT 
 

Art. 34. België

Art. 35. 

comités,

ARTIKEL 9 - PRAKTISCHE VOORBEELDEN 
 

I. Voorbeeld 1 - De kapitaalvennootschappen A tot F gaan samen en zijn in vier verschillende lidstaten gelegen 
 

A. Berekening van het aantal “gewone” leden van de bijzondere onderhandelingsgroep (BOG) 

Land Aantal 
werknemers 

Aantal 
werknemers 

Totale aantal werk- 
nemers per land 

% van het totale aantal 
werknemers 

Mandaten 

België

   

HOOFDSTUK VII - DIVERSE BEPALINGEN 

HOOFDSTUK VIII - SLOTBEPALINGEN 
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B. Berekening van het aantal extra mandaten 
1. Beginsel - In elke lidstaat: een mandaat per deelnemende kapitaalvennootschap die ophoudt als afzonderlijk juridisch 

lichaam te bestaan 
 

 
Land 

 
Aantal mandaten 

per land 

 
Aantal mandaten 

per land 

 
Totale aantal 

mandaten per land 

België

   
 

2. Toepassing van de regels inzake niet-cumulatie en vermindering 
 

Variant 1 

België “ ”
België

“gewone” “vrijgestelde”

één
“vrijgestelde”

“gewone”

“gewone” “vrijgestelde”

één
“gewone” ”

“gewone” 
één

Variant 2 

België “ ”
één België.

“gewone”

“gewone” “vrijgestelde”

“gewone” ”

“gewone”
“aa

“.

België
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lichaam te bestaan 
 

 
Land 

 
Aantal mandaten 

per land 

 
Aantal mandaten 

per land 

 
Totale aantal 

mandaten per land 

België

   
 

2. Toepassing van de regels inzake niet-cumulatie en vermindering 
 

Variant 1 

België “ ”
België

“gewone” “vrijgestelde”

één
“vrijgestelde”

“gewone”

“gewone” “vrijgestelde”

één
“gewone” ”

“gewone” 
één

Variant 2 

België “ ”
één België.

“gewone”

“gewone” “vrijgestelde”

“gewone” ”

“gewone”
“aa

“.

België
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III. Voorbeeld 2 - 
De kapitaalvennootschappen A tot R gaan samen en zijn in drie verschillende lidstaten gelegen 

 

A. Berekening van het aantal “gewone” leden” van de BOG 
 

 
Land 

 
Aantal 
werk- 
nemers 

 
Aantal 
werk- 
nemers 

 
Aantal 
werk- 
nemers 

 
Aantal 
werk- 
nemers 

 
Aantal 
werk- 
nemers 

 
Aantal 
werk- 
nemers 

 
Totale 
aantal 
werkne- 
mers 

 
% van het 
totale aan- 
tal werkne- 
mers 

  
 Mandaten 

België       

      

      

       

 

B. Berekening van het aantal extra mandaten 
1. Beginsel - In elke lidstaat: een mandaat per deelnemende kapitaalvennootschap 

 
 
Land 

 
Aantal 

mandaten 

 
Aantal 

mandaten 

 
Aantal 

mandaten 

 
Aantal 

mandaten 

 
Aantal 

mandaten 

 
Aantal 

mandaten 

 
Totale 
aantal 
mandaten 
per land 

België       

      

      

       

 

2. Toepassing van de regels inzake niet-cumulatie en vermindering 

a. Geen directe vertegenwoordiger of dubbele vertegenwoordiging 
België “ ”

“verliest” België

“gewone”

“gewone”

b. Geen verhoging met meer dan 20% van het aantal mandaten vergeleken met het aantal “gewone” mandaten” 
“ ” België

“v ”),

a. Geen directe vertegenwoordiger of dubbele vertegenwoordiging 
België “ ”

“verliest” België
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b. Geen verhoging met meer dan 20% van het aantal mandaten vergeleken met het aantal “gewone” mandaten” 
“aan 

“.

België

III. Voorbeeld 3 - De kapitaalvennootschappen A tot R gaan samen en zijn in tien verschillende lidstaten gelegen 
 

A. Variant 1 
1. Berekening van het aantal “gewone” leden van de BOG 

 
 
Land 

 
Aantal 

werknemers 

 
Aantal 

werknemers 

 
Totale aantal werk- 

nemers per land 

 
% van het totale 

aantal 
werknemers 

 
Mandaten 

België
 

 

 

 

 

Italië
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b. Geen verhoging met meer dan 20% van het aantal mandaten vergeleken met het aantal “gewone” mandaten” 
“aan 

“.

België

III. Voorbeeld 3 - De kapitaalvennootschappen A tot R gaan samen en zijn in tien verschillende lidstaten gelegen 
 

A. Variant 1 
1. Berekening van het aantal “gewone” leden van de BOG 

 
 
Land 

 
Aantal 

werknemers 

 
Aantal 

werknemers 

 
Totale aantal werk- 

nemers per land 

 
% van het totale 

aantal 
werknemers 

 
Mandaten 

België
 

 

 

 

 

Italië
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2. Berekening van het aantal extra mandaten 
a. Beginsel - In elke lidstaat: een extra mandaat per deelnemende 

kapitaalvennootschap die ophoudt als afzonderlijk juridisch lichaam te bestaan 

België:

Italië:

18 mandaten 

b. Toepassing van de regels inzake niet-cumulatie en vermindering 

“gewone”
” “gewone”

B. Variant 2 
1. “gewone”

Land Aantal 
werknemers 

Aantal 
werknemers 

Totale aantal werk- 
nemers per land 

% van het totale 
aantal werkne- 

mers 

Mandaten 

België

Italië

   

2.
a.

b.

“gewone” ”



↑ ↑

196 

één

 
1 Er kan eventueel gedacht worden aan de kapitaalvernnootschap in de lidstaat waar in totaal de meeste werknemers terwerkgesteld zijn. 
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één

 
1 Er kan eventueel gedacht worden aan de kapitaalvernnootschap in de lidstaat waar in totaal de meeste werknemers terwerkgesteld zijn. 
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TITEL IV. DE GERECHTELIJKE REORGANISATIE 

 

 
 

Art. 44. 

§

Art. 48. 

Art. 49. 

categorieën

continuïteit

comité

Art. 49.1. 

categorieën
continuïteit

óór

Art. 59. §1. 

comité

Art. 61. § 1. 

§ 2. 
°

HOOFDSTUK III. DE GERECHTELIJKE REORGANISATIE DOOR EEN COLLECTIEF AKKOORD 

HOOFDSTUK IV. DE GERECHTELIJKE REORGANISATIE DOOR OVERDRACHT ONDER GERECHTELIJK GEZAG 
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°

°

°
°

°

§ 3. 

§ 4. 

§ 5. 
5°,

§ 6. 

Art. 62. 

één

financiële

Art. 63. 
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°

°

°
°

°

§ 3. 

§ 4. 

§ 5. 
5°,

§ 6. 

Art. 62. 

één

financiële

Art. 63. 
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Art. 64. §1. 

comité

§ 2. 
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VERSLAG 

Het voeren van een preventief alcohol- en drugsbeleid in de ondernemingen is absoluut noodzakelijk om verschillende redenen. 

§

’

De collectieve arbeidsovereenkomst wil geen kant-en-klaar alcohol- en drugbeleid voor elke onderneming aanreiken. 
efficiënt

De collectieve arbeidsovereenkomst beperkt zich tot het uitzetten van bakens voor een beleid dat in de ondernemingen 
wordt uitgedacht. 

efficiënt

’

België

Het kader dat de collectieve arbeidsovereenkomst aanreikt is geworteld in de bestaande welzijnsregelgeving. 
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Een efficiënt alcohol- en drugbeleid is mogelijks gebaseerd op vier pijlers. 

ciënt

beïnvloed

comité hiërarchische

En wordt met inachtneming van de nodige transparantie in de ondernemingen gevoerd. 

comité

§

comité

comité

ciënt 
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Art. 1. 

Art. 2. 

hiërarchische

A. ALGEMEEN 
 

Art. 3. § 1. 

’
’

§ 2. 

§ 3. 

Collectieve arbeidsovereenkomst  nr. 100  van 1 april 2009 

HOOFDSTUK I - DEFINITIES 

HOOFDSTUK II - DRAAGWIJDTE VAN DE OVEREENKOMST 

Commentaar 
- Elke werkgever moet de nodige maatregelen treffen ter bevordering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van 
hun werk (artikel 5, § 1, eerste lid van de wet welzijn). Het gebruik van alcohol en drugs op het werk of met invloed op het werk is 
één van de factoren die de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van werknemers en hun omgeving negatief kunnen beïnvloeden. Een 
preventief alcohol- en drugbeleid moet daarom deel uitmaken van een goed gestructureerd welzijnsbeleid in de onderneming, 
waarbij de in artikel 5, § 1, tweede lid van de wet welzijn omschreven algemene preventiebeginselen worden toegepast. Er zijn 
uiteraard ook economische motieven voor het voeren van een preventief alcohol- en drugbeleid in de ondernemingen, zoals het 
verbeteren van de productiviteit en het verminderen van absenteïsme. 
Het vermijden of beperken van de nadelen verbonden aan het probleemgebruik van alcohol of drugs komt dus ten goede aan 
zowel de werknemers als de werkgever. 
- De onderhavige overeenkomst neemt het functioneren van de betrokkene op het werk als graadmeter voor het preventief 
alcohol- en drugbeleid van een onderneming. 
Relevant voor de werkcontext is het “probleemgebruik” van alcohol of drugs Hiermee wordt verwezen naar de gevolgen van 
occasioneel overmatig gebruik maar ook naar de impact van chronisch gebruik, en dit niet alleen voor de gebruiker zelf maar ook 
voor zijn omgeving Termen zoals “alcoholisme”, “verslaving”, “misbruik”, “afhankelijkheid” daarentegen leggen de nadruk eerder 
op de fysiologische en psychische problemen die voortvloeien uit middelengebruik. 
Het zal vaak gaan om een louter vermoeden van alcohol- of druggebruik. Om redenen van objectiviteit en efficiëntie verdient het 
aanbeveling de betrokkene op zijn functioneren aan te spreken en een functioneringsprobleem dat mogelijks veroorzaakt wordt 
door alcohol- of druggebruik ook te behandelen zoals elk ander functioneringsprobleem. 
Het preventief alcohol- en drugbeleid moet daarom tevens kaderen in het globaal personeelsbeleid van een onderneming, waar- 
bij het functioneren van de medewerkers wordt opgevolgd, besproken en geëvalueerd. 
Het preventief alcohol- en drugbeleid zit dus op twee beleidssporen: het moet enerzijds deel uitmaken van een integraal 
gezondheids- en veiligheidsbeleid en het moet anderzijds kaderen in een globaal personeelsbeleid waarbij werknemers worden 
aangesproken op hun functioneren. 
De preventieprincipes die ten grondslag liggen aan het welzijnsbeleid dat in de ondernemingen moet gevoerd worden, maken 
dat het alcohol- en drugbeleid dient gericht te zijn op het voorkomen en het vroegtijdig opsporen van functioneringsproblemen 
door alcohol en drugs en op het aanbieden van hulpverleningsmogelijkheden, om zo de herstelkans te vergroten. 

HOOFDSTUK III - VERPLICHTINGEN VAN DE WERKGEVER 
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§ 4. 

§ 5. 

Commentaar 
- Het preventief alcohol- en drugbeleid moet gevoerd worden met als uitgangspunt de preventieprincipes, zoals die in de wet 
welzijn en in afdeling II van het koninklijk besluit inzake het welzijnsbeleid zijn opgenomen. 
Het betreft meer bepaald de planning van de preventie en de uitvoering van het beleid met betrekking tot het welzijn van de 
werknemers bij de uitvoering van hun werk met het oog op een systeembenadering waarin onder andere volgende elementen 
worden geïntegreerd: techniek, organisatie van het werk, arbeidsomstandigheden, sociale betrekkingen en omgevingsfactoren 
op het werk (artikel 5, § 1, tweede lid, i van de wet welzijn). 
- De uitgangspunten van het preventief alcohol- en drugbeleid bepalen, gebeurt op een voor de onderneming passende manier, 
bijvoorbeeld door een bevraging bij de werknemers waarvan de resultaten onderling worden vergeleken met het doel collectieve 
problemen, die de werknemers ervaren, te identificeren. Met deze informatie als uitgangspunt kunnen, conform dit artikel, 
passende maatregelen genomen worden. 
Voor meer homogene sectoren zal het mogelijk zijn dat het paritair comité van de sector hulp en ondersteuning biedt aan de 
ondernemingen voor de invulling van het beleid. 
- Een efficiënt alcohol- en drugbeleid geldt voor iedereen, van hoog tot laag. Wanneer collectieve maatregelen van toepassing 
zijn op een beperkt aantal werknemers of zelfs individuele werknemers, zullen dezen, conform de toelichting die bij artikel 10 van 
de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9 van 9 maart 1972 is opgenomen, vooraf ingelicht en geraadpleegd worden. Zij kunnen 
zich, op hun verzoek, laten bijstaan door een syndicale afgevaardigde. 
- Voor het preventief alcohol- en drugsbeleid van een onderneming is het “werkgerelateerd” alcohol- en drugsgebruik relevant. 
Hiermee wordt elk gebruik bedoeld dat zich voordoet tijdens werkgerelateerde uren, dit zijn deze (onmiddellijk) voorafgaand aan 
het werk, tijdens de werktijd, inclusief de lunchpauzes, “specifieke aangelegenheden” op het werk en de weg van en naar het werk 
- De werkgever dient het initiatief te nemen om ten minste de uitgangspunten en doelstellingen van het alcohol- en drugsbeleid in zijn 
onderneming te bepalen en deze te concretiseren in een beleids- of intentieverklaring. Hij kan dit enkel verder uit te werken door middel van 
de maatregelen opgesomd in artikel 3, § 4, voor zover de realisatie van de uitgangspunten en doelstellingen van het beleid dit vereist. Dit 
zal afhankelijk zijn van de inhoud van de beleids- of intentieverklaring en de concrete omstandigheden in de onderneming. 
- Het testen op alcohol of drugs van werknemers kan een onderdeel zijn van het in de onderneming gevoerde alcohol- en drugs- 
beleid. Daar waar de maatregelen opgesomd in artikel 3, § 3 verplicht deel uitmaken van het te voeren alcohol- en drugsbeleid in de 
ondernemingen, is testen op alcohol of drugs een facultatief onderdeel van het alcohol- en drugsbeleid in de ondernemingen. 
Uit artikel 3 volgt tevens dat het in een onderneming gevoerde alcohol- en drugsbeleid niet louter kan bestaan uit het uitvoeren 
van alcohol- of drugstesten. 
- Evenwel kan de werkgever enkel overgaan tot het testen op alcohol of drugs in zijn onderneming indien de maatregelen 
opgesomd in § 4 genomen werden. 
Testen op alcohol of drugs is in elk geval enkel toegelaten voor preventiedoeleinden, net zoals ook de maatregelen die verplicht 
deel uitmaken van het alcohol- en drugsbeleid van een onderneming als uitgangspunt de preventieprincipes van de wet welzijn 
en afdeling II van het koninklijk besluit inzake het welzijnsbeleid hebben. 
Een positief testresultaat kan eventueel aanleiding geven tot doorverwijzing van de betrokkene naar de bedrijfshulpverlening of 
tot een onmiddellijke tijdelijke verwijdering van de werkvloer en kan mogelijks van invloed zijn op de toewijzing van bepaalde 
functies. Alles zal afhangen van de concrete situatie (het optreden bij functioneringsproblemen ten gevolge van een acuut misbruik 
van middelen zal anders zijn dan bij chronisch misbruik van middelen) en van de aard van de test waaraan de betrokkene 
onderworpen werd. In geval van positief testresultaat bij bepaalde testen, kan het aangewezen zijn om in een verweermogelijkheid 
en/of verificatie van de testresultaten voor de geteste werknemer te voorzien. 
- Om in een onderneming alcohol- of drugstesten te kunnen uitvoeren, dient deze mogelijkheid opgenomen te worden in het 
arbeidsreglement, op basis van artikel 8 van deze collectieve arbeidsovereenkomst. Tevens dienen de nadere regels die hierbij 
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Commentaar 
- Artikel 4 heeft enkel betrekking op alcohol- of drugstesten die buiten het toepassingsgebied vallen van de wet van 28 januari 
2003 betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd. 
Het gaat dus niet om “biologische tests, medische onderzoeken of mondelinge informatiegaring met het oog op het verkrijgen 
van medische informatie over de gezondheidstoestand of stamboominformatie van een werknemer of kandidaat-werknemer” 
(artikel 3, § 1 van de wet van 28 januari 2003). 
Het gaat eerder om testen, zoals ademtesten en psychomotorische testen (vaardigheidsproeven en eenvoudige reactietesten), 
die niet-geijkt zijn, zodat het resultaat enkel een positieve of een negatieve indicatie geeft, maar geen zekerheid over de intoxicatie 
Het resultaat van zo’n test heeft geen bewijswaarde en kan dus op zichzelf geen sanctie staven. Op zich zal het testresultaat niet 
volstaan om een sanctionerend optreden van de werkgever te rechtvaardigen, maar het kan wel een element zijn in de globale 
beoordeling van de geteste werknemer. 
- In de mate dat het testen op alcohol of drugs een inmenging in de persoonlijke levenssfeer van de werknemer tot gevolg 
heeft, moet de inmenging tot een minimum beperkt worden. Met het oog hierop vereist artikel 4 het respect van het finaliteits-, 
het proportionaliteits- en het transparantiebeginsel. Deze principes bevatten waarborgen die essentieel kunnen geacht worden 
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
Aan het transparantiebeginsel wordt voldaan met de bepalingen inzake de informatie en consultatie van de 
werknemersvertegenwoordigers, zoals uitgewerkt in de artikelen 6, 8 en 14 van de collectieve arbeidsovereenkomst. 

Commentaar 
- De diensten, bedoeld in artikel 33 van de wet welzijn, zijn respectievelijk de interne en externe diensten voor preventie en 
bescherming op het werk. 
- Meer in het bijzonder hebben de preventie- en beschermingsdiensten overeenkomstig artikel 5 van het koninklijk besluit van 
27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk de volgende opdrachten die relevant 
zijn voor het voeren van een preventief alcohol- en drugsbeleid in de onderneming: 
* deelnemen aan de studie van de factoren die van invloed zijn op het ontstaan van ongevallen of incidenten en aan de studie 
van de oorzaken van doorslaggevende aard van elk ongeval dat een arbeidsongeschiktheid tot gevolg heeft gehad; 
* advies verlenen over het opstellen van instructies betreffende de toe te passen procedures in geval van ernstig en onmiddellijk 
gevaar; 
* medewerken aan de uitwerking van de interne noodprocedures en de toepassing van de maatregelen te nemen in geval van 
ernstig en onmiddellijk gevaar; 
* voorstellen doen voor het onthaal, de informatie, de vorming en de sensibilisering van de werknemers inzake de maatregelen 
in verband met het welzijn van de werknemers en medewerken aan de maatregelen en de uitwerking van propagandamiddelen 
die in dat verband door het comité voor preventie en bescherming op het worden vastgesteld; 
* aan de werkgever en het comité voor preventie en bescherming op het werk advies verstrekken over ieder ontwerp, maatregel 
of middel waarvan de werkgever de toepassing overweegt en die gevolgen kunnen hebben voor het welzijn van de werknemers. 
- Het kan geraden zijn om in het kader van het in de onderneming te voeren preventief alcohol- en drugsbeleid een rol toe te 
bedelen aan de vertrouwenspersoon, die de werkgever eventueel heeft aangewezen in het kader van de bescherming van werk- 
nemers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. 
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Art. 7. hiërarchische
§§

Art. 8. §§

Commentaar 
- De ondernemingsraad en het comité zijn ertoe gehouden elk binnen de perken van de eigen bevoegdheid de werkgever te adviseren. In 
een eerste fase zal de werkgever hen de uitgangspunten en de doelstellingen van het preventief alcohol- en drugsbeleid in zijn 
onderneming en een beleids- of intentieverklaring ter zake voorleggen (artikel 3, § 3). Het is de bedoeling dat over deze krijtlijnen 
van het in de onderneming te voeren preventief alcohol- en drugsbeleid in het comité een consensus wordt bereikt (artikel 6, derde lid). 
Het is belangrijk om in de eerste fase van de uitwerking van het beleid tot een consensus in het comité te komen, zodat de 
verdere, meer gedetailleerde uitvoering ervan in een tweede fase, die uitmondt in de procedure tot wijziging van het 
arbeidsreglement, voorzien in de artikelen 11, 12 en 13 van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, 
op een zo efficiënt mogelijke wijze kan verlopen. 
In elk geval zal een preventief alcohol- en drugsbeleid dat een voldoende groot draagvlak heeft in de onderneming effectiever zijn. 
- Verder wordt eraan herinnerd dat: 
* de comités hoofdzakelijk tot taak hebben alle middelen op te sporen en voor te stellen en actief bij te dragen tot alles wat 
wordt ondernomen om het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van het werk te bevorderen (wet welzijn, artikel 65); 
* de ondernemingsraden onder meer tot taak hebben advies uit te brengen en alle suggesties of bezwaren te kennen te geven 
over alle maatregelen, die de arbeidsorganisatie, de arbeidsvoorwaarden en het rendement van de onderneming zouden kunnen 
wijzigen (wet van 20 september 1948, artikel 15); 
* bij ontstentenis van een comité, de opdrachten ervan worden uitgeoefend door de vakbondsafvaardiging (wet welzijn, artikel 52). 
* in de ondernemingen waar noch een comité, noch een vakbondsafvaardiging bestaat, de werknemers zelf rechtstreeks 
deelnemen aan de behandeling van vraagstukken die betrekking hebben op het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van 
hun werk (wet welzijn, artikel 53). 

Commentaar 
Deze informatieverplichting kadert in de toepassing van afdeling III van het koninklijk besluit inzake het welzijnsbeleid. De bij 
artikel 7 bedoelde voorlichting moet worden verstrekt bij de indiensttreding van de werknemer en telkens dit in verband met de 
bescherming van de veiligheid en de gezondheid noodzakelijk is. 

Commentaar 
- Het comité voor preventie en bescherming op het werk en de ondernemingsraad moeten, elk binnen de perken van hun eigen 
bevoegdheid, betrokken worden bij de verschillende maatregelen die in de onderneming worden genomen. 
- Er wordt op gewezen dat de werkgever in een eerste fase de uitgangspunten en de doelstellingen van het alcohol- en drugs- 
beleid in zijn onderneming, evenals een beleids-of intentieverklaring ter zake (art. 3, § 3), dient voor te leggen met het doel om 
ter zake een consensus te bereiken, overeenkomstig artikel 6, derde lid. 
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Art. 9. 
§§

hiërarchische

Art. 10. hiërarchische

Art. 11. 

Deze dienen vervolgens in het arbeidsreglement bekendgemaakt te worden met toepassing van artikel 14, 2°van de wet van 8 
april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen. 
- De eventuele maatregelen opgenomen in artikel 3, § 4 worden in een tweede fase (want ze zijn een verdere uitwerking van het 
beleid) in het arbeidsreglement opgenomen met toepassing van de gewone procedure tot wijziging van het arbeidsreglement, 
bepaald in de artikelen 11, 12 en 13 van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen. 
Ook de eventuele beslissing om in de onderneming alcohol- of drugstesten af te nemen wordt tezamen met de nadere regels die 
hierbij gehanteerd zullen worden volgens de gewone procedure in het arbeidsreglement opgenomen. 

HOOFDSTUK IV - VERPLICHTINGEN VAN DE HIERARCHISCHE LIJN 

Commentaar 
Hiertoe hebben zij mutatis mutandis de taken die aan hen toegekend zijn door artikel 13 van het koninklijk besluit inzake het 
welzijnsbeleid: 
- voorstellen en adviezen formuleren aan de werkgever inzake het te voeren alcohol- en drugsbeleid; 
- ongevallen en incidenten die zich op de arbeidsplaats hebben voorgedaan, en die eventueel te wijten zijn aan het 
disfunctioneren op het werk ten gevolge van alcohol- of drugsgebruik, onderzoeken en maatregelen treffen om dergelijke 
ongevallen en incidenten te voorkomen; 
- tijdig het advies inwinnen van de diensten voor preventie en bescherming op het werk; 
- waken over de naleving van de instructies die desgevallend moeten verstrekt worden met betrekking tot de beschikbaarheid 
op het werk van alcohol en drugs en het werkgerelateerd gebruik ervan; 
- zich ervan vergewissen dat de werknemers de inlichtingen die zij gekregen hebben met betrekking tot het preventief alcohol- 
en drugsbeleid van de onderneming goed begrijpen en in praktijk brengen. 
In het bijzonder moeten zij hun rol opnemen in de procedures die desgevallend moeten gevolgd worden in de onderneming bij 
vaststelling van disfunctioneren op het werk ten gevolge van mogelijk alcohol- of drugsgebruik. 
Bij vaststelling van werkonbekwaamheid is er een bijzondere rol weggelegd voor de leden van de hiërarchische lijn, die dienen te 
handelen in overeenstemming met de te volgen werkwijze en procedure die desgevallend is vastgesteld in de onderneming op 
basis van artikel 3, § 4. 

HOOFDSTUK V - VERPLICHTINGEN VAN DE WERKNEMERS 

Commentaar 
-   Artikel 11 sluit aan bij de verplichtingen die aan de werknemers opgelegd zijn door artikel 6 van de wet welzijn. 

Bij toepassing van artikel 6 van de wet welzijn moet iedere werknemer in zijn doen en laten op de arbeidsplaats, 
overeenkomstig zijn opleiding en de door de werkgever gegeven instructies, naar zijn beste vermogen zorg dragen voor zijn 
eigen veiligheid en gezondheid en deze van de andere betrokken personen. 
In het kader van het preventief alcohol- en drugsbeleid van de werkgever moeten de werknemers in het bijzonder: 
* op positieve wijze bijdragen tot dat beleid; 
* zich houden aan de eventuele regels met betrekking tot de beschikbaarheid op het werk (of niet) van alcohol en drugs en 
met betrekking tot het binnenbrengen van alcohol en drugs en het werkgerelateerd gebruik ervan; 
* de werkgever en de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk onmiddellijk op de hoogte brengen van iedere 
werksituatie waarvan zij redelijkerwijs kunnen vermoeden dat deze een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid en de 
gezondheid met zich brengt; 
* bijstand verlenen aan de werkgever en de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, zolang dat nodig is 
om hen in staat te stellen alle taken uit te voeren of aan alle verplichtingen te voldoen die met het oog op het welzijn van de 
werknemers bij de uitvoering van hun werk zijn opgelegd; 
* bijstand verlenen aan de werkgever en de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, zolang dat nodig is, 
opdat de werkgever ervoor kan zorgen dat het arbeidsmilieu en de arbeidsomstandigheden veilig zijn en geen risico’s opleveren 
voor de veiligheid en de gezondheid binnen hun werkterrein. 
-   Overeenkomstig artikel 23, tweede lid van het koninklijk besluit inzake het welzijnsbeleid is het de werknemers toegestaan, in 
geval van een niet te vermijden, ernstig en onmiddellijk gevaar, hun activiteit stop te zetten of zich in veiligheid te stellen door de 
arbeidsplaats onmiddellijk te verlaten. Artikel 25 van hetzelfde koninklijk besluit bepaalt dat een werknemer die dit doet 
hiervan geen nadeel mag ondervinden en beschermd moet worden tegen alle ongerechtvaardigde nadelige gevolgen daarvan. 
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HOOFDSTUK VI - ROL VAN DE PREVENTIEADVISEURS 

Commentaar 
Een preventieadviseur die bij gelegenheid van om het even welk contact met de werknemers risico’s vaststelt bij het uitvoeren 
van het werk en die vermoedt dat deze het gevolg kunnen zijn van het gebruik van alcohol of drugs: 
1. informeert de werknemer over de mogelijkheden tot bijstand die bestaan op het niveau van de onderneming; 
2. informeert de werknemer over de mogelijkheid zich te wenden tot zijn behandelend geneesheer of gespecialiseerde diensten 
of instellingen; en 
3. kan zelf contact opnemen met een externe hulpverlener, indien hij oordeelt dat de werknemer niet in staat is zich tot externe 
hulpverleners te wenden en onder voorbehoud van het akkoord van die werknemer. 

HOOFDSTUK VII - EVALUATIE 

Commentaar 
- Overeenkomstig artikel 12 van het koninklijk besluit inzake het welzijnsbeleid raadpleegt de werkgever het comité voor 
preventie en bescherming op het werk bij, onder andere, de evaluatie van het dynamisch risicobeheersingssysteem, het schriftelijk 
globaal preventieplan en het schriftelijk jaarlijks actieplan. 
De beoordeling door het comité in het kader van deze raadpleging is van groot belang voor het sturen van het beleid aangezien 
het comité informatie kan aanbrengen op basis van de ongevallen en incidenten die zich eventueel in de onderneming hebben 
voorgedaan en op grond van de adviezen die het in de afgelopen periode mogelijks over de problematiek gaf. 
- Er wordt aan herinnerd dat overeenkomstig artikel 6 het comité binnen de perken van zijn bevoegdheid, informatie krijgt en 
voorafgaandelijk advies verstrekt over de (aangepaste) maatregelen door de werkgever genomen in uitvoering van artikel 3, §§ 
3 en 4 en, indien van toepassing, over de mogelijkheid om in de onderneming alcohol- of drugstesten af te nemen. De 
(aangepaste) maatregelen voor het in de onderneming te voeren alcohol- en drugsbeleid opgesomd in artikel 3, § 3 vereisen overleg 
in het comité voor preventie en bescherming op het werk met het doel een consensus te bereiken. 

HOOFDSTUK VIII - SLOTBEPALING 
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AFDELING I. — TOELATING TOT DE BEROEPSOPLEIDING 
 

Art. 66. 

Art. 67. 

Art. 68. 

Art. 69. 

Art. 70. 

Art. 71

Art. 72. § 1. 

§ 2. 
categorieën

°

1°,
°

Titel III. C ompetentieontwikkeling. 

HOOFDSTUK II. — DE ORGANISATIE VAN DE BEROEPSOPLEIDING 
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↑ ↑

212 

Art. 1. § 2°,

1°

2°

Art. 2. § 2°,

§

Art. 3. 

°
°

comité

Art. 4

§

Art. 5. 

Art. 6. 

213 

Art. 1. 

Art. 2. § 1. 

§ 2. 

§ 3. 

§ 4. 

§ 5. 

§ 6. 

§ 7. comité comités

Art. 3. 
§ 1. “ ”:

§ 2 “ ”:

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 101 van 21 december 2010 

HOOFDSTUK I - DRAAGWIJDTE 

HOOFDSTUK II - ONDERWERP 

Commentaar 
1. De regelingen inzake informatieverstrekking aan en raadpleging van de werknemers moeten op zodanige wijze worden vast- 
gesteld en uitgevoerd dat de nuttige werking van de bepalingen van deze overeenkomst 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. 
2. 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 meebrengen. 

HOOFDSTUK III - DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED 
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§ 3. “ ”:

één

§ 4 “ho ”:

§ 5. “informatie”:

§ 6. “raadpleging”:

§ 7. “E ondernemingsraad”:

§ 8. “bijzonder oep”:

§ 9. “lidstaten”:

Art. 4. 

Art. 5. coöperatie

coöperatie

coöperatie

Art. 6. § 1. 

°

geïnformeerd

°

°

§ 2. 

HOOFDSTUK IV - VIGERENDE OVEREENKOMSTEN 
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°

§ 2. 

HOOFDSTUK IV - VIGERENDE OVEREENKOMSTEN 
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Commentaar 
1. In een brief van 14 juni 2010 aan de Europese Commissie, die de Belgische sociale partners onderschrijven, constateren de 
Europese sociale partners het volgende: 
In de herschikkingsrichtlijn werd een bijzondere periode van twee jaar vastgesteld om tegemoet te komen aan het verzoek dat ze 
in hun gezamenlijk advies van 29 augustus 2008 hebben geformuleerd. De draagwijdte ervan werd besproken in de werkgroep 
van de Europese Raad in het najaar van 2008. 
Artikel 14, lid 1, b) van de herschikkingsrichtlijn stelt de sociale partners op ondernemingsniveau in staat tussen 2009 en 2011 te 
onderhandelen over nieuwe overeenkomsten of opnieuw te onderhandelen over bestaande overeenkomsten die overeenkomstig 
artikel 6 van richtlijn 94/45/EG zijn gesloten, en dit op grond van bestaande nationale wetten ter omzetting van richtlijn 94/45/ 
EG, zonder aan de nieuwe bepalingen van de herschikkingsrichtlijn onderworpen te zijn. 
Artikel 14, lid 1, a) bepaalt dat de verplichtingen van de herschikkingsrichtlijn niet van toepassing zijn op de Europese 
ondernemingsraden ingesteld krachtens het “vroegere” artikel 13 (van richtlijn 94/45/EG), zolang ze geldig blijven en door de 
sociale partners op ondernemingsniveau ondersteund worden. Die overeenkomsten kunnen worden aangepast wegens 
“wijzigingen in de structuur van de ondernemingen of de concerns” zonder dat een en ander leidt tot een volledige 
onderhandeling overeenkomstig de artikelen 5 tot 7 van de herschikkingsrichtlijn, voor zover die wijzigingen niet tot gevolg hebben 
dat artikel 13 van de herschikkingsrichtlijn van toepassing is. 
Verder bepaalt artikel 14, lid 2 dat bij het verstrijken van die overeenkomsten en indien de twee partijen ermee instemmen, de 
overeenkomsten gesloten overeenkomstig artikel 14 - zoals bepaald in de artikelen 14, lid 1, a) en 14, lid 1, b) - verlengd of herzien 
kunnen worden wanneer de partijen bij die overeenkomsten er gezamenlijk toe besluiten. Indien dit niet gebeurt, zijn de bepalingen 
van de herschikkingsrichtlijn van toepassing. Dat ligt in de lijn van overweging 41 van de herschikkingsrichtlijn, die begint als 
volgt: “Tenzij deze aanpassingsbepaling (artikel 13 van de herschikkingsrichtlijn) wordt toegepast, moeten de bestaande 
overeenkomsten kunnen worden voortgezet om te voorkomen dat er over moet worden onderhandeld terwijl dat niet nodig is.” 
Bovendien creëert deze overeenkomst geen algemene verplichting om opnieuw te onderhandelen over de overeenkomsten die 
tussen 22 september 1996 en 5 juni 2011 zijn gesloten krachtens artikel 6 van richtlijn 94/45/EG (artikelen 16 en 22 tot 25 van 
de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 62 van 6 februari 1996 betreffende de instelling van een Europese ondernemingsraad 
of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de 
werknemers). 
2. Onverminderd artikel 28 van deze overeenkomst zijn noch de genoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 62, noch deze 
collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing op de “vigerende overeenkomsten” die zijn gesloten overeenkomstig artikel 
13 van richtlijn 94/45/EG (artikel 4, eerste tot vijfde alinea van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 62 van 6 februari 1996 
betreffende de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een 
communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers). Dat artikel betreft de ingrijpende wijzigingen in de 
structuur van de onderneming met een communautaire dimensie of het concern met een communautaire dimensie. 
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Art. 13. België

Onderafdeling III - Samenstelling van de bijzondere onderhandelingsgroep 
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Onderafdeling IV - Aanwijzing van de in België tewerkgestelde leden-werknemers van de bijzondere onderhandelingsgroep 
en samenstelling van een reservelijst 

 
Art. 15. België

België
België

comités

comité
comité

comité België
comité,

Art. 16. continuïteit

Art. 17. België

Onderafdeling V - Geest van samenwerking 
 

Art. 18. België

Commentaar 
1. Voor de toepassing van dit artikel wordt elke lidstaat waarin werknemers tewerkgesteld zijn in een onderneming met een 
communautaire dimensie of een concern met een communautaire dimensie, vertegenwoordigd in de bijzondere 
onderhandelingsgroep. 
Bijvoorbeeld, indien in een lidstaat minder dan 10%  van de werknemers tewerkgesteld is, berekend over het totale aantal 
werknemers, zal aan die lidstaat een mandaat worden toegekend. Indien dit aantal 10% bereikt, zal aan die lidstaat eveneens 
een mandaat worden toegekend. Er worden twee mandaten toegekend indien het aantal meer dan 10% tot 20% bedraagt. Een 
aantal van meer dan 20% geeft recht op drie mandaten. 
2. Als bijlage zijn een aantal praktische voorbeelden opgenomen. 

Commentaar 
In een brief van 14 juni 2010 aan de Europese Commissie, die de Belgische sociale partners onderschrijven, wijzen de Europese 
sociale partners op het belang van een eenvoudige, niet-bureaucratische procedure om ervoor te zorgen dat die nieuwe 
verplichting effectief wordt uitgevoerd. 
Daartoe hebben ETUC en BUSINESSEUROPE ieder een e-mailcontactadres gegeven om te zorgen voor een effectieve doorstroming 
van informatie van de ondernemingen naar de organisaties van de Europese sociale partners. Nadat de ondernemingen die 
informatie hebben bezorgd, is het de verantwoordelijkheid van de twee organisaties om de informatie te gelegener tijd door te 
geven aan de in de herschikkingsrichtlijn geïdentificeerde adressaten. Dit zal gebeuren met inachtneming van hun respectieve 
structuren en procedures. Van vakbondszijde zal (zullen) de bevoegde Europese vakbondsorganisatie(s) de ondernemingen laten 
weten wanneer de informatie werd ontvangen, zodat de ondernemingen duidelijke feedback krijgen over de Europese 
vakbondsorganisatie(s) die erbij betrokken is (zijn). 
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Onderafdeling VI - Vergaderingen 
 

Art. 19. België

Art. 20. 

Onderafdeling VII - Werking 
 

Art. 21. 

België

België één financiële

Art. 22. België

België

Art. 23. België

Art. 24. 

AFDELING III - OVEREENKOMST TOT INSTELLING VAN EEN EUROPESE ONDERNEMINGSRAAD Of VAN EEN 
PROCEDURE TER INFORMATIE EN RAADPLEGING IN BELGIE 
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Onderafdeling VI - Vergaderingen 
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AFDELING III - OVEREENKOMST TOT INSTELLING VAN EEN EUROPESE ONDERNEMINGSRAAD Of VAN EEN 
PROCEDURE TER INFORMATIE EN RAADPLEGING IN BELGIE 
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Art. 28. § 1. 

§ 2. 

§ 3. 

AFDELING I - TOEPASSING VAN DE SUBSIDIAIRE VOORSCHRIFTEN 
 

Art. 29. België

°
°

°

AFDELING II - BEVOEGDHEID VAN DE EUROPESE ONDERNEMINGSRAAD 

Art. 30. § 1. §

§ 2. 
ciële

§ 3. 

ocedés,

§ 4. 

AFDELING III - SAMENSTELLING VAN DE EUROPESE ONDERNEMINGSRAAD 
 

Art. 31. § 1. 

HOOFDSTUK VIII - INGRIJPENDE WIJZIGINGEN IN DE STRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING MET EEN 
COMMUNAUTAIRE DIMENSIE OF HET CONCERN MET EEN COMMUNAUTAIRE DIMENSIE 

Commentaar 
Overeenkomstig artikel 13 van de herschikkingsrichtlijn zijn er drie cumulatieve voorwaarden nodig om opnieuw te kunnen 
onderhandelen: 
- de structuur van de onderneming wordt ingrijpend gewijzigd, overeenkomstig artikel 13 van de herschikkingsrichtlijn; 
- er is geen specifieke bepaling in de bestaande overeenkomst over de Europese ondernemingsraad aangaande de procedure 
die voor een aanpassing gevolgd moet worden, of er is strijdigheid tussen twee of meer toepasselijke overeenkomsten; 
- het hoofdbestuur start de onderhandeling op eigen initiatief of op schriftelijk verzoek van ten minste honderd werknemers of 
hun vertegenwoordigers in ten minste twee lidstaten. 
Zodra die drie voorwaarden zijn vervuld, zijn de artikelen 5, 6 en 7 van de herschikkingsrichtlijn van toepassing op de 
onderhandeling. Dat kan leiden tot het sluiten van een nieuwe overeenkomst binnen de onderhandelingstermijn van drie jaar, 
bedoeld in artikel 7, lid 1 van de herschikkingsrichtlijn, welke overeenkomst dan onder de herschikkingsrichtlijn zou vallen. 

HOOFDSTUK IX - SUBSIDIAIRE VOORSCHRIFTEN 
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§ 2. 

AFDELING IV - AANWIJZING VAN DE IN BELGIE TEWERKGESTELDE LEDEN-WERKNEMERS VAN DE EUROPESE 
ONDERNEMINGSRAAD EN SAMENSTELLING VAN EEN RESERVELIJST 

 
Art. 32. België

België
België

comités

comité
comité

comité België
comité,

Art. 33. continuïteit

Art. 34. België

AFDELING V - PROCEDURE VOOR DE ONDERHANDELING OVER EEN OVEREENKOMST OF DE 
HERNIEUWING VAN DE BESTAANDE EUROPESE ONDERNEMINGSRAAD 

Art. 35. 

België

AFDELING VI - BEPERKT COMITE 
 

Art. 36. § 1. coördin
comité

§ 2. comité

Commentaar 
1. Voor de toepassing van dit artikel wordt elke lidstaat waarin werknemers tewerkgesteld zijn in een onderneming met een 
communautaire dimensie of een concern met een communautaire dimensie, vertegenwoordigd in de Europese ondernemings- 
raad. 
Bijvoorbeeld, indien in een lidstaat minder dan 10%  van de werknemers tewerkgesteld is, berekend over het totale aantal 
werknemers, zal aan die lidstaat een mandaat worden toegekend. Indien dit aantal 10% bereikt, zal aan die lidstaat eveneens 
een mandaat worden toegekend. Er worden twee mandaten toegekend indien het aantal meer dan 10% tot 20% bedraagt. Een 
aantal van meer dan 20% geeft recht op drie mandaten. 
2. Als bijlage zijn een aantal praktische voorbeelden opgenomen. 
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§ 2. 

AFDELING IV - AANWIJZING VAN DE IN BELGIE TEWERKGESTELDE LEDEN-WERKNEMERS VAN DE EUROPESE 
ONDERNEMINGSRAAD EN SAMENSTELLING VAN EEN RESERVELIJST 

 
Art. 32. België
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Art. 33. continuïteit

Art. 34. België

AFDELING V - PROCEDURE VOOR DE ONDERHANDELING OVER EEN OVEREENKOMST OF DE 
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Art. 35. 

België

AFDELING VI - BEPERKT COMITE 
 

Art. 36. § 1. coördin
comité

§ 2. comité

Commentaar 
1. Voor de toepassing van dit artikel wordt elke lidstaat waarin werknemers tewerkgesteld zijn in een onderneming met een 
communautaire dimensie of een concern met een communautaire dimensie, vertegenwoordigd in de Europese ondernemings- 
raad. 
Bijvoorbeeld, indien in een lidstaat minder dan 10%  van de werknemers tewerkgesteld is, berekend over het totale aantal 
werknemers, zal aan die lidstaat een mandaat worden toegekend. Indien dit aantal 10% bereikt, zal aan die lidstaat eveneens 
een mandaat worden toegekend. Er worden twee mandaten toegekend indien het aantal meer dan 10% tot 20% bedraagt. Een 
aantal van meer dan 20% geeft recht op drie mandaten. 
2. Als bijlage zijn een aantal praktische voorbeelden opgenomen. 

221 

§ 3. 
comité.

AFDELING VII - VERGADERINGEN 
 

Art. 37. comité, §
België

Onderafdeling I - jaarlijkse vergaderingen 
 

Art. 38. België

België gelegen

Onderafdeling II - Vergaderingen in het geval van bijzondere omstandigheden 
 

Art. 39. § 1. §

comité
geïnformeer

comité
België

geïnformeerd

§ 2. 

§ 3 comité

§ 4. §
§3

Art. 40. 

Art. 41. België

België

AFDELING VIII - WERKING VAN DE EUROPESE ONDERNEMINGSRAAD 

Art. 42. 

Art. 43. comité

comité. België één financiële

Art. 44. België
financiële materiële

comité

AFDELING I - KOPPELING VAN DE INFORMATIEVERSTREKKING AAN EN RAADPLEGING VAN DE EUROPESE 
ONDERNEMINGSRAAD AAN DE INFORMATIEVERSTREKKING AAN EN RAADPLEGING VAN DE NATIONALE 
WERKNEMERSVERTEGENWOORDIGINGSORGANEN 
Art. 45. § 1. 

§

 

HOOFDSTUK X - DIVERSE BEPALINGEN 
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§ 2. 

§ 3. 

AFDELING II - WERKING VAN DE EUROPESE ONDERNEMINGSRAAD EN VAN DE PROCEDURE VOOR INFORMATIEVER- 
STREKKING AAN EN RAADPLEGING VAN DE WERKNEMERS 

 
Art. 46. België

België

AFDELING III - MIDDELEN WAAROVER DE IN BELGIE TEWERKGESTELDE LEDEN VAN DE EUROPESE 
ONDERNEMINGSRAAD EN WERKNEMERSVERTEGENWOORDIGERS VAN DE VESTIGINGEN VAN EEN ONDERNEMING MET 
EEN COMMUNAUTAIRE DIMENSIE Of VAN DE VESTIGINGEN Of ONDERNEMINGEN VAN EEN CONCERN MET EEN 
COMMUNAUTAIRE DIMENSIE MOETEN KUNNEN BESCHIKKEN OM DE INFORMATIE TE VERSPREIDEN 

 
Art. 47. België

AFDELING IV - STATUUT 
 

Art. 48. België

AFDELING V - SCHOLING 
 

Art. 49. 

AFDELING VI - WIJZIGING VAN DE DREMPELS 
 

Art. 50. 
België

AFDELING VII - SAMENWERKINGSPROTOCOL 
 

Art. 51. 
België

comité:

Commentaar 
Als er hierover geen overeenkomst is en als er beslissingen worden overwogen die belangrijke wijzigingen in de arbeidsorganisatie 
of de arbeidsovereenkomsten met zich kunnen meebrengen, moet het proces gelijktijdig op nationaal en Europees niveau 
plaatsvinden, met inachtneming van de bevoegdheden en taakgebieden van de organen die de werknemers vertegenwoordigen. 
Als de Europese ondernemingsraad een advies uitbrengt, mag dat het hoofdbestuur niet beletten de nodige raadplegingen te 
houden binnen de in de nationale wetgeving en/of gebruiken vastgestelde termijnen. De Europese ondernemingsraad moet zo 
nodig tegelijk met de nationale organen die de werknemers vertegenwoordigen geïnformeerd kunnen worden, waarbij het 
algemene niveau van bescherming van de werknemers echter niet mag worden verminderd. 
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Art. 51. 
België

comité:

Commentaar 
Als er hierover geen overeenkomst is en als er beslissingen worden overwogen die belangrijke wijzigingen in de arbeidsorganisatie 
of de arbeidsovereenkomsten met zich kunnen meebrengen, moet het proces gelijktijdig op nationaal en Europees niveau 
plaatsvinden, met inachtneming van de bevoegdheden en taakgebieden van de organen die de werknemers vertegenwoordigen. 
Als de Europese ondernemingsraad een advies uitbrengt, mag dat het hoofdbestuur niet beletten de nodige raadplegingen te 
houden binnen de in de nationale wetgeving en/of gebruiken vastgestelde termijnen. De Europese ondernemingsraad moet zo 
nodig tegelijk met de nationale organen die de werknemers vertegenwoordigen geïnformeerd kunnen worden, waarbij het 
algemene niveau van bescherming van de werknemers echter niet mag worden verminderd. 
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Art. 52. 

comités,

HOOFDSTUK XI - SLOTBEPALINGEN 
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I. Voorbeeld 1 - De vennootschappen A tot F zijn in vier verschillende lidstaten gelegen - Berekening van het aantal leden 
van de BOG en de Europese ondernemingsraad (subsidiaire voorschriften) 
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II. Voorbeeld 2 - De vennootschappen A tot R zijn in drie verschillende lidstaten gelegen - Berekening van het aantal leden van 
de BOG en de Europese ondernemingsraad (subsidiaire voorschriften) 
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BIJLAGE: 
Artikelen 14 (BOG) en 31 (Europese ondernemingsraad - 
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I. Voorbeeld 1 - De vennootschappen A tot F zijn in vier verschillende lidstaten gelegen - Berekening van het aantal leden 
van de BOG en de Europese ondernemingsraad (subsidiaire voorschriften) 
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II. Voorbeeld 2 - De vennootschappen A tot R zijn in drie verschillende lidstaten gelegen - Berekening van het aantal leden van 
de BOG en de Europese ondernemingsraad (subsidiaire voorschriften) 
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III. Voorbeeld 3 - De vennootschappen A tot R zijn in tien verschillende lidstaten gelegen - Berekening van het aantal leden 
van de BOG en de Europese ondernemingsraad (subsidiaire voor- schriften) 
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AFDELING 3 - WIJZE VAN UITSTEL EN INTREKKING 
 

Art. 14. § 1

§ 2. 

§ 3. §

§ 4. 

°
° °

Art. 15. § 1. 
§ 1°, § §

§ 2. § 1°,§ §

§ 3.
§ 1°,§ §

WWeett  vvaann  2222  aapprriill  22001122  

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2012 

HOOFDSTUK IV - UITVOERING 

Commentaar 
Voor de toepassing van § 1 van deze bepaling worden als ernstige interne of externe redenen beschouwd, de organisatorische 
behoeften, de continuïteit en de reële vervangingsmogelijkheden. 
Voor de toepassing van § 4 van deze bepaling en teneinde welbepaalde organisatieproblemen op pragmatische wijze te 
ondervangen, kunnen tijdelijk als gevallen voor intrekking of wijziging van de uitoefening van het recht op loopbaanvermindering, 
als bedoeld in de artikelen 4 en 8, worden beschouwd, de ziekte van een collega, de buitengewone vermeerdering van werk of 
andere ernstige redenen. 
Voorts dient onder procedure voor het behandelen van klachten, als bedoeld in de paragrafen 1 en 4, met name te worden 
verstaan, de klacht die wordt gericht aan de vakbondsafvaardiging of het verzoeningsbureau. 
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AFDELING  4 -  ORGANISATIEREGELS 
 

Art. 16. § 1. 

continuïteit

§

§ 2. §
°

°

§ 3. §
§

§

§ 4. 

§ §

§ 5. § §

§

Commentaar 
Om oudere werknemers aan te moedigen langer aan het werk te blijven, wordt de 5% drempel, als bedoeld in artikel 16, 
opgeheven voor werknemers die 55 jaar of ouder zijn en hun loopbaan met 1/5de verminderen. 
Opdat hierdoor de continuïteit van de arbeidsorganisatie niet in het gedrang zou worden gebracht, kan de werkgever op basis 
van deze bepaling de uitoefening van de 1/5de loopbaanvermindering, als bedoeld in artikel 4 en artikel 8, § 1, 1°, 
§ 3 en § 5 met uiterlijk 12 maanden uitstellen van werknemers die 55 jaar of ouder zijn en een sleutelfunctie uitoefenen. 
Het begrip sleutelfunctie kan worden verduidelijkt door een collectieve arbeidsovereenkomst op sector- of ondernemingsniveau of, 
bij ontstentenis van vakbondsafvaardiging, door middel van het arbeidsreglement. Op die manier kan zo adequaat mogelijk 
worden aangesloten bij de noden die eigen zijn aan de sectoren en ondernemingen. 
Voor de toepassing van § 1 van deze bepaling zal men bij wijze van voorbeeld als motivatie beschouwen, het feit dat de 
werknemer een dermate belangrijke rol heeft in de onderneming dat zijn afwezigheid de arbeidsorganisatie van het bedrijf in 
het gedrang zou brengen en waarvoor geen oplossing kan worden gevonden door verschuiving van personeel of interne mutatie. 
Voorts dient onder de procedure voor het behandelen van klachten, als bedoeld in § 1, met name te worden verstaan, de klacht 
die wordt gericht aan de vakbondsafvaardiging of het verzoeningsbureau. 
Deze specifieke vorm van uitstel bestaat naast de bestaande vorm van uitstel, als bedoeld in artikel 14, maar kan er niet mee 
gecumuleerd worden. 
Voor de toepassing van § 3 van deze bepaling wordt onder ernstige redenen verstaan de redenen waarvoor op basis van artikel 
14, § 4 het recht op tijdskrediet en loopbaanvermindering kan worden gewijzigd of ingetrokken. 
Om die ernstige redenen op te vangen, kan de wijze van uitoefening van de 1/5de loopbaanvermindering in onderling akkoord 
tijdelijk worden gewijzigd door de uren of dagen loopbaanvermindering te verschuiven, maar de uitoefening van het recht kan 
niet worden ingetrokken. 
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§ 6. § § één

§ §

§ 7. 

§ 8. §

comité,

comité §

§ 9. comité

Commentaar 
Ingevolge het Generatiepact worden werknemers van 55 jaar of ouder die een 1/5de loopbaanvermindering uitoefenen of heb- 
ben aangevraagd, op grond van het artikel 3 dat van toepassing was voor de inwerkingtreding van de collectieve 
arbeidsovereenkomst nr. 103ter, en de artikelen 4 en 8 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst en ingevolge de 
artikelen 6 en 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 bis, volledig geneutraliseerd voor de berekening van de 5% drempel 
als bedoeld in § 1, eventueel gewijzigd met toepassing van § 8 van deze bepaling en als verricht overeenkomstig de paragrafen 
3, 4 en 5 van deze bepaling. 
Dit houdt in dat die werknemers niet worden meegeteld voor: 
- de berekening van de 5% drempel zoals vervat in § 1 en die de grens uitmaakt waarboven de werkgever een voorkeur- en 
planningsmechanisme moet toepassen; 
- de vaststelling van het personeelsbestand waarop de 5% drempel wordt toegepast, zoals bedoeld in § 3; 
- de bijzondere telprocedure van werknemers van 50 jaar of ouder zoals bedoeld in § 4; 
- de bijkomende eenheid per schijf van 10 werknemers boven de 50 jaar in de onderneming waarmee de 5% drempel wordt 
verhoogd, zoals bedoeld in § 6. 
Werknemers die hun recht op voltijds tijdskrediet of halftijdse of 1/5de loopbaanvermindering, als bedoeld in de artikel 4, zonder 
onderbreking uitoefenen, nadat zij het recht hebben opgebruikt inzake palliatief verlof of loopbaanonderbreking voor bijstand 
of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid, worden ingevolge § 1 en § 5 gedurende de eerste zes maanden van hun 
voltijds tijdskrediet of halftijdse of 1/5de loopbaanvermindering op dezelfde manier als oudere werknemers geneutraliseerd 
zowel voor vaststelling van de drempel als voor de drempelberekening. 
Deze bepaling impliceert drie fasen: 
- Een eerste fase: de berekening van het totale aantal werknemers als bedoeld in § 1 van deze bepaling, d.w.z. eensdeels 
degenen die het stelsel van tijdskrediet en loopbaanvermindering genieten en anderdeels degenen die één van de rechten als 
bedoeld in deze overeenkomst uitoefenen of wensen uit te oefenen. 

De werknemers die het recht op palliatief verlof, op verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid 
of op ouderschapsverlof uitoefenen, worden niet in aanmerking genomen. 
- Een tweede fase: de berekening van de drempel van 5% als bedoeld in § 1, eventueel gewijzigd met toepassing van § 8, en 
als verricht overeenkomstig de paragrafen 3 en 5 van deze bepaling. 
Opgemerkt dient te worden, dat de wijziging van de drempel met toepassing van § 8 van deze bepaling, zowel een verhoging 
als een verlaging kan inhouden. 
Deze wijziging kan alleen gebeuren door een collectieve arbeidsovereenkomst op het niveau van het paritair comité en door een collectieve 
arbeidsovereenkomst of door het arbeidsreglement op ondernemingsniveau behalve, wat dit laatste niveau betreft, indien het paritair 
comité de mogelijkheid ervan heeft uitgesloten bij collectieve arbeidsovereenkomst met toepassing van § 9 van deze bepaling. Voor de 
gevallen waarin de werknemer één van de door deze overeenkomst bedoelde rechten zonder onderbreking uitoefent na één van 
de zogenaamde thematische verloven te hebben opgebruikt, dient nog het volgende te worden opgemerkt: 
* Voor het eerste geval, waarin de werknemer één van de door deze overeenkomst bedoelde rechten uitoefent omdat hij voor 
dezelfde persoon zijn recht op palliatief verlof heeft opgebruikt, wordt de werknemer gedurende de eerste 6 maanden niet in 
aanmerking genomen voor de drempel van 5% als bedoeld in § 1, eventueel gewijzigd met toepassing van § 8 van deze bepaling. 

De in artikel 12 bepaalde termijnen van 3 of 6 maanden voor de schriftelijke kennisgeving worden bovendien verminderd 
overeenkomstig § 3 van hetzelfde artikel. 
* Voor het tweede geval, waarin de werknemer één van de door deze overeenkomst bedoelde rechten uitoefent omdat hij voor 
dezelfde persoon het recht op verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid heeft opgebruikt, wordt 
de werknemer gedurende de eerste 6 maanden evenmin in aanmerking genomen voor de drempel van 5% als bedoeld in § 1, 
eventueel gewijzigd met toepassing van § 8 van deze bepaling.  
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Art. 17. §

Art. 18.

°
artikel 4, § 1

voering van artikel 100bis, § 4 van de herstelwet van 22 

°
eenoudergezinnen, met één of meer kinderen onder de 12 jaar of een kind op komst.

°
degenen die het recht op een 1/5de loopbaanvermindering als bedoeld in artikel 8, § 1, 1°, § 3 en § 5 uitoefenen;
degenen die het recht op een halftijdse loopbaanvermindering, als bedoeld in artikel 8, § 1, 2°, § 2 en § 5 uitoefenen;
°

Art. 19. 

Art. 20. §1. 
bedoeld in artikel 13, § 2, op de hoogte van de datum vanaf wanneer zij het recht op voltijds tijdskrediet, halftijdse of 

§ 2. 
en planningsmechanisme als bedoeld in § 1.

 
* Voor het derde geval, waarin de werknemer één van de door deze overeenkomst bedoelde rechten uitoefent omdat hij voor 

hetzelfde kind het recht op ouderschapsverlof heeft opgebruikt, wordt de werknemer in aanmerking genomen voor de drempel 
van 5% als bedoeld in § 1, eventueel gewijzigd met toepassing van § 8 van deze bepaling. 

Voor een alomvattend en synthetisch overzicht van de toepasselijke regels, dient bovendien te worden opgemerkt dat in het 
eerste van de drie voornoemde gevallen, de in artikel 12 bepaalde termijn van 3 of 6 maanden voor de schriftelijke kennisgeving 
wordt verminderd tot 2 weken overeenkomstig § 3 van hetzelfde artikel. 
In het tweede en het derde geval zijn deze termijnen van 3 of 6 maanden van toepassing volgens de in artikel 12 bepaalde regels. 

- Een derde fase: de toetsing, na afloop van iedere maand, d.w.z. de laatste dag van de beschouwde maand, van de resultaten 
van de twee voorgaande fasen, om te bepalen of de drempel al dan niet overschreden is. 

Indien de drempel overschreden is, wordt de effectieve uitoefening van het recht van sommige van de werknemers die één van 
de in deze overeenkomst bedoelde rechten wensen uit te oefenen, uitgesteld. 
 
 Maand na maand wordt, met toepassing van het in § 1 bedoelde voorkeur- en planningsmechanisme, bepaald voor welke 
werknemer of werknemers de effectieve uitoefening van het recht wordt uitgesteld. 
Deze drie fasen en de ermee gepaard gaande handelingen worden maand na maand en telkens op de laatste dag van de 
beschouwde maand herhaald. 

Commentaar 
Voor de toepassing van paragraaf 2 van deze bepaling dient onder "gezin" te worden verstaan "het onder hetzelfde dak samenleven 
van twee of meer personen die hun huishoudelijke aangelegenheden hoofdzakelijk gemeenschappelijk regelen", zoals gedefinieerd in 
de regelgeving betreffende de werkloosheid.
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Art. 21. 
§ 1er

 
§ 2

 
§ 3

vroegst in 3 maanden vóór de ge

 
§ 4 werkgever die, ondanks de bepalingen van § 2 van dit artikel, de arbeidsovereenkomst beëindigt zonder dringende 

ere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor 

HOOFDSTUK V  - WAARBORGEN VOOR DE UITOEFENING VAN HET RECHT 
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Art. 6. § 1. comité

–

comité

comité
comité

§ 2. 

§ 3. 

comités

Art. 7. § 1. 

comité

§ 2. 

–

comité

comité
comité

HOOFDSTUK IV – INFORMATIE EN RAADPLEGING 

Commentaar 
1. Voor de bespreking van het werkgelegenheidsplan bezorgt de werkgever aan de werknemersvertegenwoordigers alle 
informatie die ze nodig hebben om zich met kennis van zaken te kunnen uitspreken. 
2. In de ondernemingen met meer dan twintig en minder dan vijftig werknemers is er enkel een verplichting om de werknemers 
te informeren, behalve als er in die ondernemingen een vakbondsafvaardiging of eventueel een comité voor preventie en 
bescherming op het werk aanwezig is. 

Commentaar 
1. Wat artikel 6 en dit artikel betreft, behoudt het comité voor preventie en bescherming op het werk zijn prerogatieven wanneer 
de maatregelen onder zijn wettelijke bevoegdheid vallen. 
Overeenkomstig artikel 65 decies van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering 
van hun werk neemt het comité voor preventie en bescherming op het werk bij ontstentenis van een ondernemingsraad en een 
vakbondsafvaardiging de plaats in van de ondernemingsraad of, bij ontstentenis ervan, de vakbondsafvaardiging voor het recht 
op informatie en raadpleging. 
Overeenkomstig artikel 3, 1°van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de opdrachten en de werking van de comités 
voor preventie en bescherming op het werk brengt het comité een voorafgaand advies uit over alle voorstellen, maatregelen 
en toe te passen middelen die rechtstreeks of onrechtstreeks meteen of na verloop van tijd gevolgen kunnen hebben voor het 
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. 
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Art. 8. 

Art. 9. 

°
°
°
°

°

°
°
°

°
°

Art. 10. 

Art. 11. 

Overeenkomstig artikel 14, derde lid van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 moeten de leden van het comité op de hoogte 
worden gebracht en kennis kunnen krijgen van alle inlichtingen, verslagen, adviezen en documenten die verband houden met 
het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. 
Overeenkomstig artikel 15 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 verstrekt de werkgever aan het comité alle nodige 
informatie betreffende de risico’s voor de veiligheid en de gezondheid alsmede de beschermings- en preventiemaatregelen, 
zowel voor de organisatie in haar geheel als op het niveau van elke groep van werkposten of functies evenals alle nodige 
informatie betreffende de maatregelen genomen met betrekking tot de eerste hulp, de brandbestrijding en de evacuatie van 
werknemers. De werkgever verstrekt bovendien alle nodige informatie betreffende de evaluatie van de risico’s en de 
beschermende maatregelen, in het kader van het dynamisch risicobeheersingssysteem en het globaal preventieplan. 
2. Wanneer de werkgever ieder jaar een werkgelegenheidsplan opstelt, is alleen de eerste paragraaf van artikel 7 van deze 
overeenkomst van toepassing. Wanneer de werkgever een werkgelegenheidsplan met meerjarenmaatregelen opstelt, zijn de 
twee paragrafen van artikel 7 van deze overeenkomst van toepassing. 
3. Na afloop van het werkgelegenheidsplan moet bij de goedkeuring van het volgende werkgelegenheidsplan de informatie- 
en/of raadplegingsprocedure, zoals bepaald in artikel 6 van deze overeenkomst, in acht worden genomen. 

HOOFDSTUK V – CONTROLE 

HOOFDSTUK VI – MODEL VAN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS 

Commentaar 
De ondernemingen met meer dan twintig en minder dan vijftig werknemers waar er geen vakbondsafvaardiging is, zijn niet 
verplicht de bijlage bij het werkgelegenheidsplan in te vullen, onverminderd de wettelijke bevoegdheden van eventuele comités 
voor preventie en bescherming op het werk. 

HOOFDSTUK VII – EVALUATIE 

HOOFDSTUK VIII – SLOTBEPALINGEN 
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Art. 8. 

Art. 9. 

°
°
°
°

°

°
°
°

°
°

Art. 10. 

Art. 11. 

Overeenkomstig artikel 14, derde lid van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 moeten de leden van het comité op de hoogte 
worden gebracht en kennis kunnen krijgen van alle inlichtingen, verslagen, adviezen en documenten die verband houden met 
het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. 
Overeenkomstig artikel 15 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 verstrekt de werkgever aan het comité alle nodige 
informatie betreffende de risico’s voor de veiligheid en de gezondheid alsmede de beschermings- en preventiemaatregelen, 
zowel voor de organisatie in haar geheel als op het niveau van elke groep van werkposten of functies evenals alle nodige 
informatie betreffende de maatregelen genomen met betrekking tot de eerste hulp, de brandbestrijding en de evacuatie van 
werknemers. De werkgever verstrekt bovendien alle nodige informatie betreffende de evaluatie van de risico’s en de 
beschermende maatregelen, in het kader van het dynamisch risicobeheersingssysteem en het globaal preventieplan. 
2. Wanneer de werkgever ieder jaar een werkgelegenheidsplan opstelt, is alleen de eerste paragraaf van artikel 7 van deze 
overeenkomst van toepassing. Wanneer de werkgever een werkgelegenheidsplan met meerjarenmaatregelen opstelt, zijn de 
twee paragrafen van artikel 7 van deze overeenkomst van toepassing. 
3. Na afloop van het werkgelegenheidsplan moet bij de goedkeuring van het volgende werkgelegenheidsplan de informatie- 
en/of raadplegingsprocedure, zoals bepaald in artikel 6 van deze overeenkomst, in acht worden genomen. 

HOOFDSTUK V – CONTROLE 

HOOFDSTUK VI – MODEL VAN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS 

Commentaar 
De ondernemingen met meer dan twintig en minder dan vijftig werknemers waar er geen vakbondsafvaardiging is, zijn niet 
verplicht de bijlage bij het werkgelegenheidsplan in te vullen, onverminderd de wettelijke bevoegdheden van eventuele comités 
voor preventie en bescherming op het werk. 

HOOFDSTUK VII – EVALUATIE 

HOOFDSTUK VIII – SLOTBEPALINGEN 
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BIJLAGE MODEL VAN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING 
 

–
–
–
–

……………..
……………..
……………..

°
°

°
°

°
°

°
°

……………..
……………..
……………..

……………….

……………..
……………..
……………..

–
……………..
……………..
……………..

–
……………..
……………..
……………..

comités
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HOOFDSTUK VI - OPEENVOLGENDE DAGCONTRACTEN VOOR UITZENDARBEID 
 
Afdeling I - Definities en voorafgaande voorwaarden 
 
Art. 33. 
§ 1.

§ 2.

§ 3.

Commentaar Het begrip "gewone inactiviteitsdag", bedoeld in § 1, zoals het al is opgenomen in artikel 6 van de wet van 4 janu

Afdeling II - Informatieverstrekking, raadpleging en betwistingen 
Onderafdeling I - Gebruiker met een ondernemingsraad of een vakbondsafvaardiging 
 
Art. 34. 
§ 1.
geïnformeerd over het gebruik van
In dit kader wordt één 

°

°

°
deze geïnformeerd
§ 2. 

en raadplegingsverplichting moet samenvallen met één van de twee semestriële informatieverstrekkingen zoals voorzien in § 1.

en raadplegingsverplichting opgenomen in § 1 en § 2 heeft de bedoe

Art. 35. 
§ 1.

aanhangig maken bij het paritair comité
§ 2.
het geschil voorgelegd aan het paritair comité.
§ 3.Bij de rechtbanken kan maar beroep worden ingesteld indien de in § 1 en § 2 bepaalde procedure niet tot een compromis heeft g

Commentaar 

en raadplegingsverplichting opgenomen in § 1 en § 2 heeft de bedoeling om het oneigenlijk gebruik van opeenvolgende 
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°

°

°
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§ 2. 

en raadplegingsverplichting moet samenvallen met één van de twee semestriële informatieverstrekkingen zoals voorzien in § 1.

en raadplegingsverplichting opgenomen in § 1 en § 2 heeft de bedoe

Art. 35. 
§ 1.

aanhangig maken bij het paritair comité
§ 2.
het geschil voorgelegd aan het paritair comité.
§ 3.Bij de rechtbanken kan maar beroep worden ingesteld indien de in § 1 en § 2 bepaalde procedure niet tot een compromis heeft g

Commentaar 

en raadplegingsverplichting opgenomen in § 1 en § 2 heeft de bedoeling om het oneigenlijk gebruik van opeenvolgende 
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Afdeling III - Evaluatie van het gebruik van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid 
Art. 40. 

evaluatie gebeurt op basis van onder meer de trimestriële
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Art. 1. 1°,

Art. 2. 

Art. 3. § 1. 

anciënniteit

§ 2. 

anciënniteit

Art. 4. 

Art. 5. 1°,

Art. 6. 2°,

Art. 7. één

Art. 8. 
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Art. 1. 1°,

Art. 2. 

Art. 3. § 1. 

anciënniteit

§ 2. 

anciënniteit

Art. 4. 

Art. 5. 1°,

Art. 6. 2°,

Art. 7. één

Art. 8. 
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Art.1. §

Art. 2. §

BIJLAGEN. 
 

Art. N1. 

1°,

http://igvm-iefh.belgium.be/nl/binaries/39%20-
%20Checklist_NL_tcm336-99426.pdf

AANBEVELINGEN voor het invullen van het formulier 

•
•
•

égebruik

§ 3°,



↑ ↑
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4°,

 

A. Identificatie van de onderneming 
 

Comité

❍ ❍

B. Inlichtingen over de bezoldigingsstructuur 
 

    

€ € € € € €
      

€ € € € € €
      

€ € € € € €
      

      

€ € € € € €
      

€ € € € € €
      

€ € € € € €
      

      

      

€ € € € € €
      

€ € € € € €
      

€ € € € € €
      

€ € € € € €
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4°,

 

A. Identificatie van de onderneming 
 

Comité

❍ ❍

B. Inlichtingen over de bezoldigingsstructuur 
 

    

€ € € € € €
      

€ € € € € €
      

€ € € € € €
      

      

€ € € € € €
      

€ € € € € €
      

€ € € € € €
      

      

      

€ € € € € €
      

€ € € € € €
      

€ € € € € €
      

€ € € € € €
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€ € € € € €
      

€ € € € € €
      

€ € € € € €
      

      

€ € € € € €
      

€ € € € € €
      

€ € € € € €
      

      

€ € € € € €
      

€ € € € € €
      

€ € € € € €
      

€ € € € € €
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1°,

AANBEVELINGEN voor het invullen van het formulier 

égebruik

§ 3°,

4°,

BEKNOPT FORMULIER (ondernemingen van 50 tot minder dan 100 werknemers) 
 

A. Identificatie van de onderneming 
 

Comité

❍ ❍
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1°,

AANBEVELINGEN voor het invullen van het formulier 

égebruik

§ 3°,

4°,

BEKNOPT FORMULIER (ondernemingen van 50 tot minder dan 100 werknemers) 
 

A. Identificatie van de onderneming 
 

Comité

❍ ❍

241 

B. Inlichtingen over de bezoldigingsstructuur 
 

  

€)

 

€)

 

     

      

      

      
       

      

      

      

      

 
  

€)

 

€)

 

     

      

      

      
       

      

      

      

      

C. Actieplan met het oog op de toepassing van een genderneutrale bezoldigingsstructuur binnen het bedrijf 
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Art. 16. § 1.
§ 2.Hij mag evenmin voor zichzelf of voor zijn minderjarige kinderen financiële instrumenten kopen of verkopen die worden uitgege

sluiten van een transactie in dergelijke financiële instrumenten.
§ 3.

§ 4.

geïnformeerde derde als verwaarloosbaar of onbeduidend zouden worden besc
§ 5.

§ 6.

°andere financiële instrumenten van de entiteit bezitten dan de belangen die onrechtstreeks worden gehouden via gediversi

°financiële instrumenten bezitten van een verbonden entiteit waarvan de eigendom een belangenconflict kan veroorzaken, met 

°

Art. 22. § 1.

§ 2.

§ 3.

Met toepassing van artikel 17, § 7, derde en vierde lid van de verordening (EU) nr. 537/2014, zet de commissaris tevens een p
systeem van geleidelijke rotatie op voor de hoogstgeplaatste personeelsleden binnen de hiërarchi
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Art. 16. § 1.
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°

Art. 22. § 1.

§ 2.

§ 3.

Met toepassing van artikel 17, § 7, derde en vierde lid van de verordening (EU) nr. 537/2014, zet de commissaris tevens een p
systeem van geleidelijke rotatie op voor de hoogstgeplaatste personeelsleden binnen de hiërarchi
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§ 4. 



↑ ↑
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HOOFDSTUK 2. -Werkbaar Werk 

Afdeling 1. - Investeren in opleiding 

Onderafdeling 1. - Definities en toepassingsgebied 
 
Art. 9.

comités.

Art. 10.

Onderafdeling 2. - Interprofessionele opleidingsdoelstelling 

Art. 11.

Onderafdeling 3. - Realisatie van de interprofessionele opleidingsdoelstelling 

Art. 12.
°hetzij door middel van een collectieve arbeidsovereenkomst in de schoot van een paritair comité of van een paritair subcomité

°
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HOOFDSTUK 2. -Werkbaar Werk 

Afdeling 1. - Investeren in opleiding 

Onderafdeling 1. - Definities en toepassingsgebied 
 
Art. 9.

comités.

Art. 10.

Onderafdeling 2. - Interprofessionele opleidingsdoelstelling 

Art. 11.

Onderafdeling 3. - Realisatie van de interprofessionele opleidingsdoelstelling 

Art. 12.
°hetzij door middel van een collectieve arbeidsovereenkomst in de schoot van een paritair comité of van een paritair subcomité

°

  

245 

arbeidsovereenkomst in de schoot van een paritair comité of van een paritair subcomité overeenkomstig de wet van 5 december 1

°
Art. 13 De in artikel 12, 1°, bedoelde collectieve arbeidsovereenkomst voorziet in

2°, bedoelde collectieve arbeidsovereenkomst voorziet in

Art. 14.

Onderafdeling 4. - Suppletieve regeling inzake recht op opleiding 

Art. 15.
°of 2°, en de werknemer niet over een in artikel 12, 3°, bedoelde individuele 

Art. 16.

Onderafdeling 5. - Overige uitvoeringsmodaliteiten van de opleidingsdoelstelling 

Art. 17.

Art. 18.

Art. 19.

Onderafdeling 6. – Opheffingsbepalingen 

Art. 20.
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Onderafdeling 7. – Inwerkingtreding 

Art. 21.

Afdeling 2. - Occasioneel telewerk 

Art. 22. 
5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.
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Onderafdeling 7. – Inwerkingtreding 

Art. 21.

Afdeling 2. - Occasioneel telewerk 

Art. 22. 
5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.

247 

 
 
 

 

Art. 3.
°

°

Art. 4

Art. 5. § 1

§ 2.

§ 3

§ 4

§ 5.

§ 6

§ 7.

§ 8.
verzoening naar de voorzitter van het bevoegde paritaire comité. 

§ 9. Het paritaire comité doet een laatste verzoeningspoging op zijn eerstvolg
§ 10. Indien het daarin niet slaagt, wordt het geschil door het paritair comité beslecht. Zijn beslissing is enkel 

§ 11.
in § 3 van dit artikel de zaak aanhangig bij de Nationale Arbeidsraad. 
§ 12. De Nationale Arbeidsraad duidt het paritaire comité waaronder werkgevers met een gelijkaa

§ 13. De beslissing van het paritaire comité wordt binnen de acht dagen na de uitspraak door de secretaris 

§ 14

§ 15.
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Art. 6

1o het bestaan van een kennelijke ongelijkheid binnen het ressort van het paritair comité, de bedrijfstak of de 

Art. 7

of de positieve actie wel degelijk betrekking heeft op één van de beschermde criteria, zoals voorzien in artikel 

10, § 3, van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xeno
artikel 10, § 3, van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vo
16, § 3, van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen. 
Art. 8

Art. 9.

g de voorwaarden voorzien in artikel 10, § 3, van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van 
obie ingegeven daden, artikel 10, § 3, van de wet van 10 mei 2007 ter 

6, § 3, van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding 

Art. 10

Art. 11
mannen en vrouwen in de privésector wordt opgeheven. De positieve actiep

BIJLAGE. 

comités voor de betrokken werknemers

Artikel 1.
Artikel 2:
Artikel 3:
Artikel 4:

Artikel 5:
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Art. 6
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Art. 8
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Art. 10

Art. 11
mannen en vrouwen in de privésector wordt opgeheven. De positieve actiep

BIJLAGE. 

comités voor de betrokken werknemers

Artikel 1.
Artikel 2:
Artikel 3:
Artikel 4:

Artikel 5:
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Art. 1:28. § 1.
boekjaar, niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

§ 2. Wanneer meer dan één van de in paragraaf 1 bedoelde criteria worden overschreden of niet meer worden 

meer dan één van de criteria voor de tweede keer werden overschreden of niet meer werden overschreden.
§ 3.

blijkt dat meer dan één van de criteria zullen worden overschreden gedurende het eerste boekjaar, moet 

§ 4.
niet langer kan zijn dan vierentwintig maanden min één kalenderdag, dan wordt het bedrag van de omzet 

§ 5.

en financiële opbrengsten 

§ 6.
Art. 1:29. § 1.

afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

§ 2. Artikel 1:28, §§
Art. 2:113. § 1.

°
°

°

°niet heeft voldaan aan de verplichting om een jaarrekening neer te leggen overeenkomstig artikel 2:9, § 
1, 8°, respectievelijk artikel 2:10, § 1, 8°, tenzij de ontbrekende jaarrekeningen worden neergelegd 

°
§ 2. In geval van paragraaf 1, 4°, kan de rechtbank ook worden gevat na verwijzing door de kamer voor 

De vordering tot ontbinding bedoeld in paragraaf 1, 4°, kan s
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§ 3.
tzij één of meer vereffenaars aanwijzen. In dit laatste geval bepaalt de rechtbank de 

§ 3/1. Het vonnis dat de gerechtelijke ontbinding uitspreekt van een VZW of van een IVZW is vatbaar voor 

en één maand 

§ 4. De rechtbank kan de vernietiging van de verrichting bedoeld in paragraaf 1, 3°, uitspreken ook indien zij 

Art. 3:47. § 1.

 
§ 2.
vereenvoudigd model indien op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één van de 

° bepaald overeenkomstig artikel 1:28, § 5;
°

°
°

§ 3.

§ 4.

§ 5.
°

°verenigingen als bedoeld in artikel 1, 1°, van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de 

§ 6. ere dan kleine VZW's of IVZW's moeten één of meer commissarissen belasten met de controle van 
de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid in het licht van de wet en van de statuten, 

§ 7.

niet meer dan één van de in paragraaf 2 bedoelde criteria overschrijden door de bestuurders neergelegd bij 
de Nationale Bank van België.

°

°
°

gië aangelegd bestand op een drager en volgens de nadere regels die de Koning 
vaststelt. De tekst van de vermelding wordt door de Nationale Bank van België neergelegd ter griffie van de 

De Nationale Bank van België reikt aan degenen die er, zelfs schriftelijk, om vragen, een 
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§ 2.
vereenvoudigd model indien op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één van de 

° bepaald overeenkomstig artikel 1:28, § 5;
°

°
°

§ 3.

§ 4.

§ 5.
°
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niet meer dan één van de in paragraaf 2 bedoelde criteria overschrijden door de bestuurders neergelegd bij 
de Nationale Bank van België.

°

°
°

gië aangelegd bestand op een drager en volgens de nadere regels die de Koning 
vaststelt. De tekst van de vermelding wordt door de Nationale Bank van België neergelegd ter griffie van de 

De Nationale Bank van België reikt aan degenen die er, zelfs schriftelijk, om vragen, een 
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tionale Bank van België moet worden betaald voor de 
verkrijging van de in dit lid bedoelde kopieën.
De griffies van de rechtbanken ontvangen van de Nationale Bank van België kosteloos en onverwijld een kopie 

De Nationale Bank van België is bevoegd om, volgens de nadere regels die de Koning vaststelt, algemene en 

§ 8. Paragraaf 7, eerste lid, is niet van toepassing op de in paragraaf 5, 2°, bedoelde verenigingen.
§ 9.

Art. 3:48. § 1.

§ 2.
°

at de analyse zowel financiële als, in voorkomend geval, niet financiële essentiële prestatie

°
°

beïnvloeden, voor zover deze inlichtingen niet van die aard zijn dat zij ernstig nadeel zouden berokkenen aan 

°
°
°

waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit;
°wat betreft het gebruik door de vereniging van financiële instrumenten en voor zover zulks van betekenis 

inanciële positie en resultaat:

Art. 3:98. § 1.

°
§ 6, overeenkomstig toegepast krachtens paragraaf 2;
°

§ 2. De artikelen 3:56 tot 3:64, 3:65, §§ 1 tot 6, 3:66 tot 3:71, 3:73 tot 3:75, met uitzondering van de artikelen 
3:61, §§ 2 en 3, en 3:63, § 3 en van artikel 3:75, § 1, eerste lid, 8°, zijn van overeenkomstige toepassing 

°
°in artikel 3:75, § 1, eerste lid, 6°, worden de woorden "overeenkomstig de artikelen 3:5 en 3:6" vervangen 

Art. 9:1.

Art. 9:5.

Art. 9:12.
°
°

°
°
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°
°
°
°de omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale 

in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
°
°

Art. 9:13.
statuten of wanneer ten minste één vijfde van de leden het vraagt.

Art. 9:16.

BOEK 1. Inleidende bepalingen. 

TITEL 3. Genoteerde vennootschappen en organisaties van openbaar belang. 

Art. 1:11.

een gereglementeerde markt als bedoeld in artikel 3, 7°, van de wet van 21 nov
infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van richtlijn 2014/65/EU.

betrekking hebben worden verhandeld op een multilaterale handelsfaciliteit als bedoeld in artikel 3, 10°, van 
nciële instrumenten en 

3, 13°, van voornoemde wet.
 
TITEL 4. Controle, moeder- en dochtervennootschappen. 
 
HOOFDSTUK 1. Controle. 

Art. 1:14. § 1.

zaakvoerders of op de oriëntatie van het beleid.
§ 2.
°

°

°

°

°
§ 3.

Art. 1:15. 
°

°
Art. 1:16. § 1.
°

°
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°
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Voor de toepassing van artikel 1:14, § 2, 1°en 4°, moeten de 

ar dochtervennootschap. Dezelfde regel is van toepassing in het in artikel 1:14, § 3, tweede lid, bedoelde 

§ 2.

Art. 1:17. 
één of meer van h
Art. 1:18.
uitoefenen, wanneer zij zijn overeengekomen dat beslissingen over de oriëntatie van het beleid niet zonder hun 

 
HOOFDSTUK 2. Consortium. 

Art. 1:19. § 1. ap enerzijds, en één of 

dochtervennootschappen zijn van elkaar, noch dochtervennootschappen zijn van één en dezelfde 

§ 2.
°

°
§ 3.

 
HOOFDSTUK 3. Verbonden en geassocieerde vennootschappen. 

Art. 1:20.
°

°
is van het 1°.

Art. 1:21.

ezit en waarin zij een invloed van betekenis uitoefent op de oriëntatie van het beleid.

deelneming één vijfde of meer vertegenwoordigen van het totaal aantal stemrechten van de aandeelhouders of 

HOOFDSTUK 4. Deelneming en deelnemingsverhouding. 

Art. 1:22.

de vennootschap in staat te stellen een invloed uit te oefenen op de oriëntatie van het beleid van deze 

°het bezit van maatschappelijke rechten die één tiende vertegenwoordigen van het kapitaal, van het eigen 

°

in dezelfde vennootschap aanhouden, één tiend
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Art. 1:23.

°
°

°
bedoeld in het 2°.

TITEL 5. Grootte van vennootschappen en groepen. 

HOOFDSTUK 1. Kleine vennootschappen. 

Art. 1:24. § 1.
balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

§ 2. Wanneer meer dan één van de in paragraaf 1 bedoelde criteria worden overschreden of niet meer 

gedurende hetwelk meer dan één van de criteria voor de tweede keer werden overschreden of niet meer 

§ 3.

schatting blijkt dat meer dan één van de criteria zullen 

§ 4.
ntwintig maanden min één kalenderdag, dan wordt het bedrag van de omzet 

§ 5.

en financiële 

klijk besluit genomen ter uitvoering van artikel 3:1, § 1. De 

§ 6. Als de vennootschap met één of meer andere vennootschappen is verbonden als bedoeld in ar

genomen ter uitvoering van artikel 3:30, § 1, bedoelde 

§ 7.
bedoeld in artikel 1:15, 1°, behalve indien dergelijke vennootschappen zijn opgericht met als enig doel 

§ 8.
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Art. 1:23.

°
°

°
bedoeld in het 2°.

TITEL 5. Grootte van vennootschappen en groepen. 

HOOFDSTUK 1. Kleine vennootschappen. 

Art. 1:24. § 1.
balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

§ 2. Wanneer meer dan één van de in paragraaf 1 bedoelde criteria worden overschreden of niet meer 

gedurende hetwelk meer dan één van de criteria voor de tweede keer werden overschreden of niet meer 

§ 3.

schatting blijkt dat meer dan één van de criteria zullen 

§ 4.
ntwintig maanden min één kalenderdag, dan wordt het bedrag van de omzet 

§ 5.

en financiële 

klijk besluit genomen ter uitvoering van artikel 3:1, § 1. De 

§ 6. Als de vennootschap met één of meer andere vennootschappen is verbonden als bedoeld in ar

genomen ter uitvoering van artikel 3:30, § 1, bedoelde 

§ 7.
bedoeld in artikel 1:15, 1°, behalve indien dergelijke vennootschappen zijn opgericht met als enig doel 

§ 8.
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Art. 1:25. § 1.

het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één der volgende criteria overschrijden:

§ 2. Artikel 1:24, §§ 2 tot 5 en § 8, is van toepassing.

HOOFDSTUK 2. Groepen van beperkte omvang. 

Art. 1:26. § 1.

vennootschappen samen, op geconsolideerde basis, niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

§ 2.

Artikel 1:24, § 2, is voor het overige van toepassing.
§ 3.

tikel 1:24, § 5, eerste lid.

en financiële opbrengsten met 

balansschema dat vastgesteld is bij koninklijk besluit genomen ter uitvoering van artikel 3:30, § 1.

uitvoering van artikel 3:30, § 1, bedoelde verre

§ 4.

 
BOEK 2. Bepalingen gemeenschappelijk aan de rechtspersonen geregeld in dit wetboek. 
 
Onderafdeling 4. Gerechtelijke ontbinding. 
 
Art. 2:74. § 1. 

§ 2.

°wanneer die vennootschap ambtshalve werd geschrapt met toepassing van artikel III.42, § 1, 5°, van het 

°

°

§ 3.
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§ 4.

 
BOEK 3. De jaarrekening. 

TITEL 1. Jaarrekeningen van vennootschappen met rechtspersoonlijkheid. 
 
HOOFDSTUK 1. Jaarrekening, jaarverslag en openbaarmakingsverplichtingen. 
 
Afdeling 1. De jaarrekening. 

Art. 3:1. § 1.

§ 2. oor wat hun in België 

§ 3.
°

°
schappen, de Nationale Bank van België, het Herdisconterings

°

°vereffeningsinstellingen bedoeld in artikel 23, § 1, van de wet van 2 aug
op de financiële sector en de financiële diensten, die geen in België gevestigde kredietinstellingen zijn, en de met 

23, § 7, van dezelfde wet;
°

Art. 3:2.

regels die de Koning heeft vastgesteld overeenkomstig artikel 3:1, § 1.

° rtikel 3:1, § 3, 1°, 2°, 3°en 4°, bedoelde vennootschappen;
°

bedoeld in artikel 1:12, 2°.

Art. 3:3.

regels die de Koning heeft vastgesteld overeenkomstig artikel 3:1, § 1.

° in artikel 3:1, § 3, 1°, 2°, 3°en 4°, bedoelde vennootschappen;
°
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§ 4.

 
BOEK 3. De jaarrekening. 

TITEL 1. Jaarrekeningen van vennootschappen met rechtspersoonlijkheid. 
 
HOOFDSTUK 1. Jaarrekening, jaarverslag en openbaarmakingsverplichtingen. 
 
Afdeling 1. De jaarrekening. 

Art. 3:1. § 1.

§ 2. oor wat hun in België 

§ 3.
°

°
schappen, de Nationale Bank van België, het Herdisconterings

°

°vereffeningsinstellingen bedoeld in artikel 23, § 1, van de wet van 2 aug
op de financiële sector en de financiële diensten, die geen in België gevestigde kredietinstellingen zijn, en de met 

23, § 7, van dezelfde wet;
°

Art. 3:2.

regels die de Koning heeft vastgesteld overeenkomstig artikel 3:1, § 1.

° rtikel 3:1, § 3, 1°, 2°, 3°en 4°, bedoelde vennootschappen;
°

bedoeld in artikel 1:12, 2°.

Art. 3:3.

regels die de Koning heeft vastgesteld overeenkomstig artikel 3:1, § 1.

° in artikel 3:1, § 3, 1°, 2°, 3°en 4°, bedoelde vennootschappen;
°
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Afdeling 2. Het jaarverslag

Art. 3:4. Tenzij het gaat om één van de in artikel 3:1, § 3, 1°, 2°, 3°en 4°, 

°
°de kleine vennootschappen die geen organisaties van openbaar belang als bedoeld in artikel 1:12, 2°, zijn;
°

°

genoteerde kleine vennootschappen moeten de verantwoording bedoeld in artikel 3:6, § 1, eerste lid,
6°, evenwel vermelden in de toelichting bij 
artikel 1:12, 2°, vermelden de verantwoording bedoeld in artikel 3:6, § 1, eerste lid, 6°, uitsluitend in het 

Art. 3:5.

Art. 3:6. § 1.
°

°
°

beïnvloeden, voor zover deze inlichtingen niet van die aard zijn dat zij ernstig nadee

°
°
°

waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit;
°

de artikelen 5:77, § 1, tweede lid, 5:151, 6:65, § 1, tweede lid, 7:96, § 1, tweede lid, 7:97, § 4/1, vierde lid, en 
§ 6, 7:102, tweede lid, 7:108, tweede lid, 7:115, § 1, tweede lid, 7:116, § 1, § 4, laatste lid, en § 6, 7:203, 7:220, 
§§ 1 en 2, 15:29 en 16:29;
°wat betreft het gebruik door de vennootschap van financiële instrumenten en voor zover zulks van betekenis 

is voor de beoordeling van haar activa, passiva, financiële positie en resultaat:

°
boekhouding en audit van ten minste één lid van het auditcomité.

in het eerste lid, 1°, bedoelde overzicht bevat een evenwichtige en volledige analyse van de ontwikkeling en 

of de positie van de vennootschap, omvat de analyse zowel financiële als, in voorkomend geval, niet financiële 
essentiële prestatie

§ 2.

°

° °

°
vennootschap in het kader van het proces van financiële verslaggeving;
°

°de samenstelling en de werking van de bestuursorganen en hun comités;
°
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minste één derde van de leden v

°
e de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten 

°de informatie die erin moet worden opgenomen krachtens artikel 74, § 7, van de wet van 1 april 2007 op 

De bepalingen onder 3°, 4°en 6°, zijn ook van toepassing op organisaties van openbaar belang als bedoeld 
in artikel 1:12, 2°.
De bepaling onder 6°, het
dan één van de in artikel 1:26, § 1, vermelde criteria overschrijden, met dien verstande dat deze criteria 

die verplicht van toepassing is op de in het eerste lid, 1°, bedoelde wijze.
§ 3.

°

°

°
voorstel van het remuneratiecomité, of de 

°

°
over eventuele afwijkingen zoals bedoeld in artikel 7:89/1, § 5, met een toelichting van de aard van de 

wordt de informatie als bedoeld in het derde lid, 1°, 4°en 5°, als één geheel 
°en 3°, op individuele basis wordt verstrekt.
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minste één derde van de leden v

°
e de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten 

°de informatie die erin moet worden opgenomen krachtens artikel 74, § 7, van de wet van 1 april 2007 op 

De bepalingen onder 3°, 4°en 6°, zijn ook van toepassing op organisaties van openbaar belang als bedoeld 
in artikel 1:12, 2°.
De bepaling onder 6°, het
dan één van de in artikel 1:26, § 1, vermelde criteria overschrijden, met dien verstande dat deze criteria 

die verplicht van toepassing is op de in het eerste lid, 1°, bedoelde wijze.
§ 3.

°

°

°
voorstel van het remuneratiecomité, of de 

°

°
over eventuele afwijkingen zoals bedoeld in artikel 7:89/1, § 5, met een toelichting van de aard van de 

wordt de informatie als bedoeld in het derde lid, 1°, 4°en 5°, als één geheel 
°en 3°, op individuele basis wordt verstrekt.
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leden van elk comité waar de algemene leiding van de vennoo

§ 3/1. Genoteerde vennootschappen maken geen melding in hun remuneratieverslag van bijzondere 
categorieën van persoonsgegevens van individuele natuurlijke personen al

§ 4.
°
°

°de vennootschap overschrijdt, op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar, minstens één van de 

balanstotaal, als bedoeld in artikel 1:26, § 1;
jaaromzet, als bedoeld in artikel 1:26, § 1.

Voor de berekening van het jaargemiddelde van het personeelsbestand is artikel 1:24, § 

die deze gebieden mogelijk negatief kunnen beïnvloeden, en de wijze waarop de vennootschap deze risico's 

financiële essentiële prestatie
financiële informatie op te maken steunt de vennootschap op Europese en 

financiële verklaring ook de relevante verwijzingen naar een 
aanvullende uitleg betreffende de financiële bedragen in de jaarrekening.
Wanneer de vennootschap geen beleid voert met betrekking tot één of meerdere van deze aangelegenheden, 

nciële verklaring een duidelijke en gemotiveerde toelichting waarom zij dit niet doet.

nnen berokkenen aan de commerciële positie van de vennootschap, mits het weglaten van deze 

financiële informatie heeft opgesteld en openbaar gemaakt, 

opgenomen, overeenkomstig artikel 3:30, § 2.
financiële verklarin
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financiële informatie in het jaarverslag op te 
financiële i

 
Afdeling 3. Het verslag van betalingen aan overheden. 

Art. 3:7.
°

°

Art. 3:8. § 1. Genoteerde vennootschappen, organisaties van openbaar belang als bedoeld in artikel 1:12, 
2°, vennootschappen bedoeld in artikel 3:1, § 3, 1°, 2°, 3°of 4°, alsook vennootschappen die meer dan 
één van de in artikel 1:26, § 1, vermelde criteria overschrijden, met dien verstande dat de criteria worden 

Tenzij het gaat om één van de in artikel 3:1, § 3, 1°, 2°, 3°of 4°, bedoelde vennootschappen is deze 

°

°

°

°

§ 2. Het verslag wordt door toedoen van het bestuursorgaan tegelijkertijd met de jaarrekening neergelegd bij 
de Nationale Bank van België.

Afdeling 4. Openbaarmakingsverplichtingen. 
 
Onderafdeling 1. Belgische vennootschappen. 

Art. 3:9. Tenzij het gaat om één van de in artikel 3:1, § 3, 1°, 2°, 3°of 4°, bedoeld

°

°

Art. 3:10.
Bank van België.

Art. 3:11.
van openbaar belang als bedoeld in artikel 1:12, 2°, zijn, en de microvennootschappen mogen hun 

Art. 3:12. § 1. Binnen dertig dagen nadat de jaarrekening is goedgekeurd en ten laatste zeven maanden na 

Nationale Bank van België:
°

°
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financiële informatie in het jaarverslag op te 
financiële i

 
Afdeling 3. Het verslag van betalingen aan overheden. 

Art. 3:7.
°

°

Art. 3:8. § 1. Genoteerde vennootschappen, organisaties van openbaar belang als bedoeld in artikel 1:12, 
2°, vennootschappen bedoeld in artikel 3:1, § 3, 1°, 2°, 3°of 4°, alsook vennootschappen die meer dan 
één van de in artikel 1:26, § 1, vermelde criteria overschrijden, met dien verstande dat de criteria worden 

Tenzij het gaat om één van de in artikel 3:1, § 3, 1°, 2°, 3°of 4°, bedoelde vennootschappen is deze 

°

°

°

°

§ 2. Het verslag wordt door toedoen van het bestuursorgaan tegelijkertijd met de jaarrekening neergelegd bij 
de Nationale Bank van België.

Afdeling 4. Openbaarmakingsverplichtingen. 
 
Onderafdeling 1. Belgische vennootschappen. 

Art. 3:9. Tenzij het gaat om één van de in artikel 3:1, § 3, 1°, 2°, 3°of 4°, bedoeld

°

°

Art. 3:10.
Bank van België.

Art. 3:11.
van openbaar belang als bedoeld in artikel 1:12, 2°, zijn, en de microvennootschappen mogen hun 

Art. 3:12. § 1. Binnen dertig dagen nadat de jaarrekening is goedgekeurd en ten laatste zeven maanden na 

Nationale Bank van België:
°

°
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°

°
°

°

als bedoeld in artikel 1:12, 2°, zijn, tenzij het gaat om één van de in artikel 3:1, § 3, 1°, 2°, 3°of 4°, 

°

°

° nnootschappen waarin de overheid of één of meer publiekrechtelijke rechtspersonen een 

°

§ 2. Informatie die reeds afzonderlijk

§ 3. Indien de stukken bedoeld in dit artikel niet werden neergelegd overeenkomstig paragraaf 1, wordt de 

Art. 3:13.

Hij bepaalt welke categorieën van vennootschappen die neerlegging anders mogen uitv

geconsolideerde jaarrekening, openbaar maken door neerlegging bij de Nationale Bank van België meer dan 
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één maand na het verstrijken van de in artikel 3:10, tweede lid, in artikel 3:20, § 1, tweede lid, in artikel 3:35, 

Deze bijdrage wordt door de Nationale Bank van België samen met de kosten voor de openbaarmaking van 
de betrokken jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening geïnd voor rekening van de federale overhei

Art. 3:14.
van artikel 3:13 zijn nageleefd. Tenzij andersluidend bericht vanwege de Nationale Bank van België aan de 

Wanneer op grond van de rekenkundige en logische controles van de Nationale Bank van België, in de 

Bank van België wezenlijke fouten bevat, legt de vennootschap binnen twee maanden te rekenen van

Art. 3:15. De Nationale Bank van België verstrekt

stelt het bedrag vast van de kosten die aan de Nationale Bank van België moeten worden betaald 
om de kopieën bedoeld in het eerste lid te verkrijgen.
Enkel de kopieën die de Nationale Bank van België verstrekt, gelden als bewijs van de neergelegde stukken
De griffies van de ondernemingsrechtbanken verkrijgen van de Nationale Bank van België, onverwijld en 

Art. 3:16.

Art. 3:17.

vermogen, van de financiële positie en van de resultaten van de vennootschap. In dat geval wordt vermeld dat 

Art. 3:18.
K.M.O., Middenstand en Energie zendt aan de Nationale Bank van België, op haar verzoek, kosteloos de 

De Nationale Bank van België

Onderafdeling 2. Correctie van de jaarrekening. 

Art. 3:19. § 1

geval van materiële fouten, valse of dubbel geboekte posten als bedoeld in artikel 1368 van he
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één maand na het verstrijken van de in artikel 3:10, tweede lid, in artikel 3:20, § 1, tweede lid, in artikel 3:35, 

Deze bijdrage wordt door de Nationale Bank van België samen met de kosten voor de openbaarmaking van 
de betrokken jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening geïnd voor rekening van de federale overhei

Art. 3:14.
van artikel 3:13 zijn nageleefd. Tenzij andersluidend bericht vanwege de Nationale Bank van België aan de 

Wanneer op grond van de rekenkundige en logische controles van de Nationale Bank van België, in de 

Bank van België wezenlijke fouten bevat, legt de vennootschap binnen twee maanden te rekenen van

Art. 3:15. De Nationale Bank van België verstrekt

stelt het bedrag vast van de kosten die aan de Nationale Bank van België moeten worden betaald 
om de kopieën bedoeld in het eerste lid te verkrijgen.
Enkel de kopieën die de Nationale Bank van België verstrekt, gelden als bewijs van de neergelegde stukken
De griffies van de ondernemingsrechtbanken verkrijgen van de Nationale Bank van België, onverwijld en 

Art. 3:16.

Art. 3:17.

vermogen, van de financiële positie en van de resultaten van de vennootschap. In dat geval wordt vermeld dat 

Art. 3:18.
K.M.O., Middenstand en Energie zendt aan de Nationale Bank van België, op haar verzoek, kosteloos de 

De Nationale Bank van België

Onderafdeling 2. Correctie van de jaarrekening. 

Art. 3:19. § 1

geval van materiële fouten, valse of dubbel geboekte posten als bedoeld in artikel 1368 van he
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waardoor de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van het vermogen, de financiële toestand en het resultaat 

§ 2. Tenzij de correctie resulteert uit de rechtzetting door het bestuursorgaan van loutere materiële fouten

 
Onderafdeling 3. Buitenlandse vennootschappen. 

Art. 3:20. § 1. Elke buitenlandse vennootschap, die een bijkantoor heeft in België, i

neer te leggen bij de Nationale Bank van België, in de vorm waarin deze rekeningen werden opgesteld, 

en afwijken voor de buitenlandse vennootschappen waarvan de financiële 
instrumenten opgenomen zijn in een Belgische gereglementeerde markt, als bedoeld in artikel 3, 8°, van de 
wet van 21 november 2017 over de infrastructuren voor de markten voor financiël

§ 2.
§ 3.

2013, opgemaakt overeenkomstig artikel 3:1, § 2.

HOOFDSTUK 2. De geconsolideerde jaarrekening, het jaarverslag en de openbaarmakings-
voorschriften. 
 
Afdeling 1. Toepassingsgebied. 

Art. 3:21.

°
kredietinstellingen en beursvennootschappen, de Nationale Bank van België, het Herdisconterings

°

°de vereffeningsinstellingen bedoeld in artikel 23, § 1, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het 
toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, die geen in België gevestigde kredi

toepassing van artikel 23, § 7, van deze wet;
°

Afdeling 2. Algemeen: de consolidatieverplichting

Art. 3:22.

°
° nwerkingsverband met zetel in België of in het buitenland, en
°

ële, financiële of industriële 

Art. 3:23.
geconsolideerde jaarrekening opstellen indien zij, alleen of gezamenlijk, één of meer 

geconsolideerd vermogen, de geconsolideerde financiële positie of het geconsolideerd resultaat, individueel 
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Art. 3:24.

Art. 3:25.

Art. 3:26. § 1.

§ 2.

°

°

°

°

het bestuursorgaan van de vrijgestelde vennootschap neergelegd bij de Nationale Bank van België. De 

t oog op hun terbeschikkingstelling voor het publiek in België overeenkomstig voorgaande 

§ 3.
°

°
ingsnummer van de vennootschap die de in paragraaf 2, 2°, bedoelde geconsolideerde 

°

°
§ 4.
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Art. 3:24.

Art. 3:25.

Art. 3:26. § 1.

§ 2.

°

°

°

°

het bestuursorgaan van de vrijgestelde vennootschap neergelegd bij de Nationale Bank van België. De 

t oog op hun terbeschikkingstelling voor het publiek in België overeenkomstig voorgaande 

§ 3.
°

°
ingsnummer van de vennootschap die de in paragraaf 2, 2°, bedoelde geconsolideerde 

°

°
§ 4.
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Art. 3:27. de vrijstellingen zijn niet van toepassing wanneer één van 

Art. 3:28.

°
°

Afdeling 3. Consolidatiekring en geconsolideerde jaarrekening. 

Art. 3:29.
Art. 3:30. § 1.
§ 2.

Art. 3:31.

Afdeling 4. Jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening. 

Art. 3:32. § 1.

°

nalyse zowel financiële als, waar zulks passend wordt geacht, niet financiële essentiële 

°
°

geconsolideerde geheel aanmerkelijk kunnen beïnv
°
°wat betreft het gebruik door de vennootschap van financiële instrumenten en voor

betekenis is voor de beoordeling van haar activa, passiva, financiële

°
boekhouding en audit van ten minste één lid van het auditcomité van de consoliderende vennootschap of van 

°

artikel 1:12, 2°, in het geconsolideerde geheel voorkomt;
°

november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumente

°de informatie die erin moet worden opgenomen krachtens artikel 74, § 7, van de wet van 1 april 2007 op 

opgesteld op grond van artikel 3:6 tot één enkel verslag, in zoverre de vereiste gegevens afzonderlijk worden 

°
deugdelijk bestuur bevat, zoals bepaald in artikel 3:6, § 2.

§ 2.
° °
°
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°

§ 3, van toepassing.

gebieden mogelijk negatief kunnen beïnvloeden, en hoe de groep deze risico's beheert;
financiële essentiële prestatie

nanciële informatie steunt de vennootschap op 

financiële informatie tevens de 
relevante verwijzingen naar en aanvullende uitleg over de financiële bedragen in de ge

Wanneer de groep geen beleid voert met betrekking tot één of meerdere van deze aangelegenheden, bevat de 
financiële informatie een duidelijke en gemotiveerde toelichting waarom zij 

zou berokkenen aan de commerciële positie van de groep, mits het weglaten van deze

inanciële informatie heeft opgesteld en 
openbaar gemaakt, wordt geacht te hebben voldaan aan de in paragraaf 1, 1°, tweede lid, opgenomen 

De moedervennootschap die tevens een dochtervennootschap is als bedoeld in artikel 1:15, 2°, wordt vrijg

financiële verklaring over hetzelfde boekjaar in een 
financiële 

financiële informatie in een afzonderlijk verslag is opgemaakt. Dit afzonderlijk 

Afdeling 5. Geconsolideerd verslag van betalingen aan overheden. 

Art. 3:33.

Art. 3:34.
geconsolideerde jaarrekening neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Afdeling 6. Openbaarmakingsvoorschriften. 

Art. 3:35. 
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°

§ 3, van toepassing.

gebieden mogelijk negatief kunnen beïnvloeden, en hoe de groep deze risico's beheert;
financiële essentiële prestatie

nanciële informatie steunt de vennootschap op 

financiële informatie tevens de 
relevante verwijzingen naar en aanvullende uitleg over de financiële bedragen in de ge

Wanneer de groep geen beleid voert met betrekking tot één of meerdere van deze aangelegenheden, bevat de 
financiële informatie een duidelijke en gemotiveerde toelichting waarom zij 

zou berokkenen aan de commerciële positie van de groep, mits het weglaten van deze

inanciële informatie heeft opgesteld en 
openbaar gemaakt, wordt geacht te hebben voldaan aan de in paragraaf 1, 1°, tweede lid, opgenomen 

De moedervennootschap die tevens een dochtervennootschap is als bedoeld in artikel 1:15, 2°, wordt vrijg

financiële verklaring over hetzelfde boekjaar in een 
financiële 

financiële informatie in een afzonderlijk verslag is opgemaakt. Dit afzonderlijk 

Afdeling 5. Geconsolideerd verslag van betalingen aan overheden. 

Art. 3:33.

Art. 3:34.
geconsolideerde jaarrekening neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Afdeling 6. Openbaarmakingsvoorschriften. 

Art. 3:35. 
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Art. 3:36. en 2:33, 3:12, § 1, 1°, en 3:13 tot 3:18, alsook de ter uitvoering van deze artikelen genomen 

TITEL 4. De wettelijke controle van de jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening 
van vennootschappen met rechtspersoonlijkheid. 
 
HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen inzake wettelijke controle. 
 
Afdeling 2. Benoeming. 

Art. 3:58. § 1. 

§ 2.

§ 3. hap krachtens de wet verplicht is om een auditcomité op te richten, wordt het voorstel 

tcomité.
De aanbeveling van het auditcomité wordt gemotiveerd.

auditcomité, licht het bestuursorgaan de redenen toe waarom de aanbeveling van het auditcomité niet wordt 

§ 4.

§ 5. Contractuele bepalingen die de keuze van de algemene vergadering beperken tot bepaalde categorieën of 

Art. 3:59.

Art. 3:60. Ingeval een bedrijfsrevisorenkantoor als bedoeld in artikel 3, 2°, van de wet van 7 december 2016 tot 

aangesteld als commissaris, wordt ten minste één bedrijfsrevisor

htbeëindiging van de vaste vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor 

 
Afdeling 3. Duur van het mandaat en aantal opeenvolgende mandaten. 

Art. 3:61. § 1.
§ 2.

§ 3.

b) om de wettelijke controle samen met één of meerdere andere commissarissen te verrichten, die een college 
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§ 4.

§ 5.

Afdeling 4. Verplichtingen

Onderafdeling 1. Principes van onafhankelijkheid

Art. 3:62. § 1. 

§ 2.

§ 3.

ten minste één jaar is verstreken sinds zijn directe betrokkenheid bij de wettelijke contro
§ 4.

§ 5.

°

Belgische vennootschap die haar controleert of één van haar belangrijke Belgische of buitenlandse 

°
personeel van de betrokken vennootschap, van een Belgische vennootschap die haar controleert of van één van 

Onderafdeling 2. Niet-controlediensten. 

Art. 3:63. § 1.

°
° °

paragraaf 2, 3°.
§ 2.
°
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§ 4.

§ 5.

Afdeling 4. Verplichtingen

Onderafdeling 1. Principes van onafhankelijkheid

Art. 3:62. § 1. 

§ 2.

§ 3.

ten minste één jaar is verstreken sinds zijn directe betrokkenheid bij de wettelijke contro
§ 4.

§ 5.

°

Belgische vennootschap die haar controleert of één van haar belangrijke Belgische of buitenlandse 

°
personeel van de betrokken vennootschap, van een Belgische vennootschap die haar controleert of van één van 

Onderafdeling 2. Niet-controlediensten. 

Art. 3:63. § 1.

°
° °

paragraaf 2, 3°.
§ 2.
°
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°boekhouding en de opstelling van boekhoudkundige documenten en financiële overzichten;
°

van financiële informatie of de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van 
financiële informatietechnologie
°waarderingsdiensten, met inbegrip van waarderingen in verband met actuariële diensten of 

°
°

°

opstelling van boekhoudkundige documenten of financiële overzichten waarop de wettelijke controle 

§ 3. Met toepassing van artikel 5, § 1, tweede lid, van de verordening (EU) nr. 537/2014, wordt in het geval van 

°

°
°
°

°

verstrekking van assurancediensten in verband met financiële overzichten, waaronder de verschaffing van 

§ 4.
bedoeld in paragraaf 2, 4°, en paragraaf 3, 1°, a) en d) tot en met g), tóch toegelaten op voorwaarde dat 

toegelicht in de aanvullende verklaring aan het auditcomité zoals bedoeld in artikel 11 van de 

§ 5.

zij de controle heeft, op voorwaarde dat het auditcomité zijn goedkeuring verleent.
Het auditcomité vaardigt in voorkomend geval ri

§ 6. Indien een lid van het netwerk bedoeld in artikel 3:56 waartoe de commissaris behoort, één van de in 
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leverslag niet beïnvloedt.

°tot 3°, in alle gevallen geac

°tot 3°, geacht deze 

Onderafdeling 3. Verhouding tussen de honoraria voor wettelijke controles en overige 
honoraria.

Art. 3:64. § 1. 

de in artikel 3:65, § 2, bedoelde honoraria.
§ 2.

§ 3.

hoger ligt dan het totaalbedrag van de in artikel 3:65, § 2, bedoe
§ 4.

°na een gunstige beslissing van het auditcomité van de betrokken vennootschap of van een andere 

ditcomité 
op te richten, wordt de bovenvermelde beslissing genomen door het auditcomité als bedoeld in artikel 7:99. 
Ingeval de taken die aan het auditcomité zijn opgedragen, worden uitgevoerd door de raad van bestuur als 

°

°indien de vennootschap niet krachtens de wet verplicht is om een auditcomité op te richten, als binnen 

§ 5. e en financiële gegevens van een derde onderneming die de 
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leverslag niet beïnvloedt.

°tot 3°, in alle gevallen geac

°tot 3°, geacht deze 

Onderafdeling 3. Verhouding tussen de honoraria voor wettelijke controles en overige 
honoraria.

Art. 3:64. § 1. 

de in artikel 3:65, § 2, bedoelde honoraria.
§ 2.

§ 3.

hoger ligt dan het totaalbedrag van de in artikel 3:65, § 2, bedoe
§ 4.

°na een gunstige beslissing van het auditcomité van de betrokken vennootschap of van een andere 

ditcomité 
op te richten, wordt de bovenvermelde beslissing genomen door het auditcomité als bedoeld in artikel 7:99. 
Ingeval de taken die aan het auditcomité zijn opgedragen, worden uitgevoerd door de raad van bestuur als 

°

°indien de vennootschap niet krachtens de wet verplicht is om een auditcomité op te richten, als binnen 

§ 5. e en financiële gegevens van een derde onderneming die de 
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in artikel 3:65, § 2, die betrekking hebben op de drie boekjaren, 

 
Afdeling 5. Honoraria. 

Art. 3:65. § 1.
°

°

§ 2.

§ 3.

vermeld in de toelichting bij de jaarrekening volgens de volgende categorieën:
°
°
°

§ 4.

°

°

§ 5.

volgens de volgende categorieën:
°
°
°
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§ 6. De honoraria van de commissaris bedoeld in paragraaf 2 mogen niet worden bepaald of beïnvloed door 

§ 7.

g (EU) nr. 537/2014, het auditcomité daarvan in kennis en 
bespreekt hij met het auditcomité de bedreigingen voor zijn onafhankelijkheid en de genomen 

Afdeling 6. Ontslag en opzegging. 

Art. 3:66. § 1.

°
°

§ 2.

Art. 3:67.

overeenkomstig de artikelen 5:84, 6:70, § 2, en 7:132. In voorkomend geval wordt zonder verwijl ook een kopie 

Afdeling 7. Bevoegdheden. 

Art. 3:68. § 1.

zover zij deze inlichtingen nodig achten om de financiële toestand van de 

§ 2.
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§ 6. De honoraria van de commissaris bedoeld in paragraaf 2 mogen niet worden bepaald of beïnvloed door 

§ 7.

g (EU) nr. 537/2014, het auditcomité daarvan in kennis en 
bespreekt hij met het auditcomité de bedreigingen voor zijn onafhankelijkheid en de genomen 

Afdeling 6. Ontslag en opzegging. 

Art. 3:66. § 1.

°
°

§ 2.

Art. 3:67.

overeenkomstig de artikelen 5:84, 6:70, § 2, en 7:132. In voorkomend geval wordt zonder verwijl ook een kopie 

Afdeling 7. Bevoegdheden. 

Art. 3:68. § 1.

zover zij deze inlichtingen nodig achten om de financiële toestand van de 

§ 2.
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Art. 3:69. 
vaststellen die de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap in het gedrang kunnen 

continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een minimumduur van twaalf maanden te 

vooruitzicht gestelde maatregelen om de continuïteit van de economische act
twaalf maanden te vrijwaren, of indien ze oordelen dat de maatregelen de continuïteit van de economische 

Art. 3:70.

Afdeling 8. Aansprakelijkheid. 

Art. 3:71. king overeenkomstig artikel 24, § 1, van de wet van 7 

HOOFDSTUK 2. Wettelijke controle van de jaarrekening. 

Art. 3:72. Tenzij het gaat om één van de in artikel 3:1, § 3, 1°, 2°of 4°, 
een beleggingsonderneming met het statuut van beursvennootschap krachtens artikel 6, § 1, 1°, van de wet 

°

°
geen organisaties van openbaar belang als bedoeld in artikel 1:12, 2°, zijn, met dien verstande dat voor de 

°

Art. 3:73. De controle in vennootschappen, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de 

Art. 3:74.

minste één maand of, bij geno ennootschappen, vijfenveertig dagen vóór de geplande datum van de 

Art. 3:75. § 1.

°

°



↑ ↑

274 

°

°
van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de vennootschap overeenkomstig het 

°

°
boekjaar en of het is opgesteld overeenkomstig de artikelen 3:5 en 3:6. Indien de in artikel 3:6, § 4, vereiste 

financiële informatie wordt op

° nde materiële onzekerheden die verband houden met gebeurtenissen of 

°

°

°een vermelding die aangeeft of de documenten die overeenkomstig artikel 3:12, § 1, 5°, 7°, 8°, en § 2 

°

°

§ 2. Indien de wettelijke controle is toevertrouwd aan meer dan één commissaris, dienen zij overeenstemming 

Indien de wettelijke controle is toevertrouwd aan meer dan één commissaris, wordt het verslag over de 

§ 3.

§ 4.
vennootschap, noch van de efficiëntie of de doeltr

HOOFDSTUK 3. Wettelijke controle van de geconsolideerde jaarrekening. 

Afdeling 1. Algemene regeling. 
 
Art. 3:76. 

°
kredietinstellingen en beursvennootschappen, de Nationale Bank van België, het Herdiscont

°

°

Art. 3:77. 
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°

°
van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de vennootschap overeenkomstig het 

°

°
boekjaar en of het is opgesteld overeenkomstig de artikelen 3:5 en 3:6. Indien de in artikel 3:6, § 4, vereiste 

financiële informatie wordt op

° nde materiële onzekerheden die verband houden met gebeurtenissen of 

°

°

°een vermelding die aangeeft of de documenten die overeenkomstig artikel 3:12, § 1, 5°, 7°, 8°, en § 2 

°

°

§ 2. Indien de wettelijke controle is toevertrouwd aan meer dan één commissaris, dienen zij overeenstemming 

Indien de wettelijke controle is toevertrouwd aan meer dan één commissaris, wordt het verslag over de 

§ 3.

§ 4.
vennootschap, noch van de efficiëntie of de doeltr

HOOFDSTUK 3. Wettelijke controle van de geconsolideerde jaarrekening. 

Afdeling 1. Algemene regeling. 
 
Art. 3:76. 

°
kredietinstellingen en beursvennootschappen, de Nationale Bank van België, het Herdiscont

°

°

Art. 3:77. 
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Art. 3:78.

Art. 3:79. § 1.

°

verklaring aan het auditcomité als bedoeld in artikel 11 van die verordening;
°

°

het eerste lid, 3°, verzoekt de commissaris, de bedrijfsrevisor of het geregistreerd 

§ 2.
geconsolideerde jaarrekening, niet kan voldoen aan de onder paragraaf 1, eerste lid, 3°, gestelde eisen, neemt 

Art. 3:80. § 1.

°

°

°
geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld geeft van het vermogen, van de financiële toestand en van de 
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°

°

Indien de in artikel 3:32, § 2, vereiste verklaring van niet financiële informatie wordt opgenomen in een 

°een verklaring betreffende materiële onzekerheden die verband houden met gebeurtenissen of 

°

°

§ 2. kening is toevertrouwd aan meer dan één 

eer dan één 

§ 3.

§ 4.

Afdeling 2. Koninklijke besluiten met betrekking tot de controle van de geconsolideerde 
jaarrekening. 
 
Art. 3:81. § 1.

§ 2.

Art. 3:82.

HOOFDSTUK 4. Controle in vennootschappen waar een ondernemingsraad werd opgericht. 

Afdeling 1. Aard van de controle. 
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°

°

Indien de in artikel 3:32, § 2, vereiste verklaring van niet financiële informatie wordt opgenomen in een 

°een verklaring betreffende materiële onzekerheden die verband houden met gebeurtenissen of 

°

°

§ 2. kening is toevertrouwd aan meer dan één 

eer dan één 

§ 3.

§ 4.

Afdeling 2. Koninklijke besluiten met betrekking tot de controle van de geconsolideerde 
jaarrekening. 
 
Art. 3:81. § 1.

§ 2.

Art. 3:82.

HOOFDSTUK 4. Controle in vennootschappen waar een ondernemingsraad werd opgericht. 

Afdeling 1. Aard van de controle. 
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Art. 3:83.

onderwijsinstellingen, worden één of meer bedrijfsrevisoren benoemd met als taak:
°

°de getrouwheid en volledigheid te certificeren van de economische en financiële inlichtingen die het 

°
betekenis van de aan de ondernemingsraad verstrekte economische en financiële inlichtingen ten aanzien van 
de financiële structuur en de evolutie in de financiële toestand van de vennootschap te verklaren en te ontleden;
° n het 2°, bedoelde certificering niet te kunnen afgeven of indien hij leemten 

vaststelt in de aan de ondernemingsraad verstrekte economische en financiële inlichtingen, het bestuursorgaan 

De bedrijfsrevisoren oefenen dezelfde taken uit met betrekking tot de in artikel 3:12, § 1, 8°, bedoelde sociale 

Art. 3:84. economische en financiële 

Art. 3:85. 
financiële inlichtingen worden verstrekt of besproken, worden tegelijkertijd aan de leden en aan de 

Art. 3:86.

Afdeling 2. Vennootschappen waar een commissaris is aangesteld. 

Art. 3:87

Art. 3:88.

Indien de vennootschap krachtens de wet verplicht is om een auditcomité op te richten, wordt het voorstel
het bestuursorgaan uitgebracht op aanbeveling van het auditcomité. Deze aanbeveling van het auditcomité 

Indien de vennootschap krachtens de wet verplicht is om een auditcomité op te richten en het voorstel van het 
bestuursorgaan wordt uitgebracht op aanbeveling van het auditcomité aansluitend op de selectieprocedure, 

ondernemingsraad ter informatie de aanbeveling van het auditcomité, alsook de essentiële punten van de 

auditcomité, licht het bestuursorgaan de redenen toe waarom de aanbeveling van het auditcomité niet wordt 

Art. 3:89.
3:88, eerste lid, kunnen worden bereikt, en indien, in het algemeen, men in gebreke blijft één of meer 

In de vennootschappen die een auditcomité moeten oprichten, benoemt de voorzitter van de 

aanbeveling bedoeld in artikel 3:58, § 3, geformuleerd door het vermeld comité.

Art. 3:90.
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Art. 3:91.

Art. 3:92. 

Afdeling 3. Vennootschappen waar geen commissaris is aangesteld. 

Art. 3:93.

Art. 3:94.

Afdeling 4. Koninklijke besluiten met betrekking tot de controle op vennootschappen waar 
een ondernemingsraad werd opgericht. 

Art. 3:95. § 1.

§ 2.
van de Nationale Arbeidsraad of van het bevoegde paritair comité of, bij ontstentenis ervan, van de 

TITEL 7. Individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid van vennoten, aandeelhouders en 
leden. 
 
Art. 3:100. 
bestuursorgaan er niettemin toe verplicht het verzoek van één of meer vennoten of aandeelhouders tot 

Art. 3:101.

Art. 3:102.

BOEK 5. De besloten vennootschap. 
 
TITEL 2. Oprichting. 
 
HOOFDSTUK 1. Aanvangsvermogen. 
 
Art. 5:3. 

 

Art. 5:4. § 1. Vóór de oprichting van de vennootschap overhandigen de oprichters aan de optredende notaris 

§ 2.



↑ ↑

278 

Art. 3:91.

Art. 3:92. 

Afdeling 3. Vennootschappen waar geen commissaris is aangesteld. 

Art. 3:93.

Art. 3:94.

Afdeling 4. Koninklijke besluiten met betrekking tot de controle op vennootschappen waar 
een ondernemingsraad werd opgericht. 

Art. 3:95. § 1.

§ 2.
van de Nationale Arbeidsraad of van het bevoegde paritair comité of, bij ontstentenis ervan, van de 

TITEL 7. Individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid van vennoten, aandeelhouders en 
leden. 
 
Art. 3:100. 
bestuursorgaan er niettemin toe verplicht het verzoek van één of meer vennoten of aandeelhouders tot 

Art. 3:101.

Art. 3:102.

BOEK 5. De besloten vennootschap. 
 
TITEL 2. Oprichting. 
 
HOOFDSTUK 1. Aanvangsvermogen. 
 
Art. 5:3. 

 

Art. 5:4. § 1. Vóór de oprichting van de vennootschap overhandigen de oprichters aan de optredende notaris 

§ 2.
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°
°

°

°

°

°

°

§ 3.
°en 4°, worden gehanteerd op voorwaarde dat de projecties

 
Afdeling 3. Deskundigen. 
 
Art. 5:106. Op verzoek van één of meer aandeelhoud

kort geding één of meer deskundigen aanst

 
Afdeling 4. Alarmbelprocedure. 

Art. 5:153. § 1

of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te 

§ 2.

§ 3.

§ 4.

BOEK 6. De coöperatieve vennootschap. 
 
HOOFDSTUK 2. Aanvangsvermogen. 
 
Art. 6:5. § 1. Vóór de oprichting van de vennootsc

§ 2.
°
°

°

°

°
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°

°

§ 3.
°en 4°, worden gehanteerd op voorwaarde dat de projecties in totaal betrekking 

Afdeling 3. Deskundigen. 

Art. 6:91. Op verzoek van één of meer aandeelhouders die aandelen bezi

kort geding één of meer deskundigen aanstellen

HOOFDSTUK 2. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap. 

Afdeling 3. Alarmbelprocedure. 

Art. 6:119. § 1.

elen om de continuïteit van de vennootschap te 

in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te 

6:70, § 2.

§ 2.

§ 3.

§ 4.

BOEK 7. De naamloze vennootschap. 
 
TITEL 1. Aard en kwalificatie. 
 
Art. 7:1. 

 
 
TITEL 2. Oprichting. 
 
HOOFDSTUK 1. Bedrag van het kapitaal. 

Art. 7:2. 
Art. 7:3. § 1. Vóór de oprichting van de vennootschap overhandigen de o

§ 2.
°
°

°
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°

°

§ 3.
°en 4°, worden gehanteerd op voorwaarde dat de projecties in totaal betrekking 

Afdeling 3. Deskundigen. 

Art. 6:91. Op verzoek van één of meer aandeelhouders die aandelen bezi

kort geding één of meer deskundigen aanstellen

HOOFDSTUK 2. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap. 

Afdeling 3. Alarmbelprocedure. 

Art. 6:119. § 1.

elen om de continuïteit van de vennootschap te 

in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te 

6:70, § 2.

§ 2.

§ 3.

§ 4.

BOEK 7. De naamloze vennootschap. 
 
TITEL 1. Aard en kwalificatie. 
 
Art. 7:1. 

 
 
TITEL 2. Oprichting. 
 
HOOFDSTUK 1. Bedrag van het kapitaal. 

Art. 7:2. 
Art. 7:3. § 1. Vóór de oprichting van de vennootschap overhandigen de o

§ 2.
°
°

°
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°

°

°

°

§ 3.
°en 4°, worden gehanteerd op voorwaarde dat de projecties in totaal betrekking 

Art. 7:87 § 1. 

mstig artikel 3:6, § 2, vierde lid, aanduidt. De Koning 

§ 2.

 
Art. 7:89/1. § 1. 

§ 2. 

°

°

°

de financiële en niet financiële prestatiecriteria, waaronder in voorkomend geval criteria inzake 

°

°

orwaarden voor beëindiging alsmede de vertrekvergoedingen;
°een omschrijving van het besluitvormingsproces dat, overeenkomstig artikel 7:100, § 5, 1°, of artikel 7:120, 

§ 5, 1°, voor de vaststelling, herziening en uitvoering ervan wordt gevolgd, met inbeg
belangenconflicten te voorkomen of te beheersen en, indien van toepassing, de rol van het remuneratiecomité 
of andere bevoegde comités;
°

§ 3. Het remuneratiebeleid wordt goedgekeurd door de algemene vergadering. Bij iedere materiële wijziging en 
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§ 4.

§ 5.
°

°

§ 6.

Art. 7:92. 
bedoeld in artikel 3:6, § 3, derde lid, of een persoon belast met het dagelijks bestuur van een genoteerde 

artikel 3:6, § 3, derde lid, 1°, wordt, niettegensta

artikel 3:6, § 3, derde lid, 1°, dan kan de 

remuneratiecomité.

comité voor preventie en bescherming op het werk of, zo er geen is, aan de 

té voor preventie en bescherming 

De ondernemingsraad, de syndicale afvaardiging of de werknemersafgevaardigden in het comité voor preventie 

Onderafdeling 4. Comités binnen de raad van bestuur. 
 
Art. 7:99. § 1.
1:12, 2°, richten een auditcomité op binnen hun raad van bestuur als bedoeld in artikel 7:87, § 1.
§ 2. Het auditcomité is samengesteld uit niet uitvoerende leden van de raad van bestuur. Ten minste één lid 
van het auditcomité is een onafhankelijk bestuurder.
De voorzitter van het auditcomité wordt benoemd door de leden van het comité.

tcomité beschikken over een collectieve deskundigheid op het gebied van de activiteiten 
van de gecontroleerde vennootschap. Ten minste één lid van het auditcomité beschikt over de nodige 

§ 3.

zijn niet verplicht om een auditcomité op te richten binnen hun raad van bestuur. In dat geval moet de raad van 
bestuur als geheel de aan het auditcomité toegewezen taken uitvoeren, op voorwaarde dat hij ten minste één 
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wanneer de raad van bestuur de functies van auditcomité uitoefent.

§ 4. Onverminderd de wettelijke opdrachten van de raad van bestuur heeft het auditcomité minstens de 

°

integriteit van de financiële verslaglegging en welke rol het auditcomité in dat proces heeft gespeeld;
°monitoring van het financiële verslaggevingsproces en aanbevelingen of voorstellen doen om de in

°

°

°

analyseert het auditcomité met de commissaris de bedreigingen voor zijn onafhankelijkheid en de 

°

g van het mandaat valt onder artikel 3:58, §§ 3 of 4, zal deze aanbeveling aan de raad 

§ 5. Het auditcomité komt samen telken

Het auditcomité brengt bij de raad van bestuur geregeld verslag uit over de uitoefening van zijn taken, en in 

geval, de voor publicatie bestemde verkorte financiële overzichten opstelt.
§ 6.

auditcomité of van de raad van bestuur, de comm
voor de controle van de geconsolideerde jaarrekening, met het auditcomité of zelfs met de raad van bestuur 
essentiële zaken die bij de uitoefening van hun wettelijke controle van de jaarrekeni
gekomen, die zijn opgenomen in de aanvullende verklaring aan het auditcomité, en meer bepaald de 
betekenisvolle tekortkomingen desgevallend ontdekt in het interne financiële controlesysteem van de 

§ 7.

° gen jaarlijks schriftelijk aan het auditcomité dat, naargelang van het geval, de commissaris of de 

°melden jaarlijks alle voor de vennootschap verrichte bijkomende diensten aan het auditcomité;
°voeren overleg met het auditcomité over de bedreigingen voor hun onafhankelijkheid en

bijzonder informeren zij en analyseren zij met het auditcomité de bedreigingen voor hun onafhankelijkheid en 

°
°bevestigen dat het controleverslag consistent is met de aanvullende verklaring aan het auditcomité bedoeld 

de vennootschappen die voldoen aan de criteria omschreven in paragraaf 3 die geen auditcomité inrichten, 

ijks aan het auditcomité, enerzijds, indien dergelijk comité is ingericht, en aan de raad 
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Op gemotiveerd verzoek van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, maken het auditcomité of, in 

§ 8. Zijn vrijgesteld van de verplichting tot instelling van een auditcomité als bedoeld in de paragrafen 1 tot 6:
°

°

auditcomité in te stellen, hetzij het bestuursorgaan te belasten met de uitvoerin
auditcomité.

Art. 7:100. § 1. hten een remuneratiecomité op binnen hun raad van 

§ 2. Het remuneratiecomité is samengesteld uit niet

Het remuneratiecomité is samengesteld uit een meerderheid van onafhankelijke bestuurders, 
artikel 7:87, § 1
§ 3.
bestuurder dit comité voor.
§ 4.
°
°
°
zijn niet verplicht om een remuneratiecomité op te

raad van bestuur als geheel de aan het remuneratiecomité toegewezen taken uitvoeren, op voorwaarde dat hij 
ten minste één onafhankelijk bestuurder telt en dat, als zijn voorzitter een uitvoerend li

remuneratiecomité.
§ 5. Onverminderd de wettelijke opdrachten van de raad van bestuur heeft het remuneratiecomité minstens de 

°
belast met de leiding bedoeld in artikel 3:6, § 3, laatste lid, en de personen belast met het dagelijks bestuur, 

°
tikel 3:6, § 3, laatste lid, en de personen belast met het dagelijks 

aandelen, in de vorm van aandelenopties of andere financiële instrumenten, en va

°
3:6, § 2;
°

§ 6. Het remuneratiecomité komt samen telkens wanneer het dit noodzakelijk acht om zijn taken naar behoren 

Het remuneratiecomité brengt bij de raad van bestuur geregeld verslag uit over de uitoefening van zijn taken.
De raad van bestuur deelt het remuneratieverslag bedoeld in paragraaf 5, 3°, mee aan de ondernemingsraad, 

e werknemersafgevaardigden in het comité voor preventie en bescherming op het 

§ 7.
rsonen belast met de leiding bedoeld in artikel 3:6, § 3, laatste lid, of de belangrijkste 

vergaderingen van het remuneratiecomité wanneer dit de remu
de personen belast met de leiding bedoeld in artikel 3:6, § 3, laatste lid, of de personen belast met het dagelijks 

§ 8. instelling van een remuneratiecomité 

°
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°

285 

°

remuneratiecomité in te stellen, hetzij het bestuursorgaan te belasten met de uitvoering van de taken
remuneratiecomité.
Art. 7:147. Ieder jaar moet ten minste één algem

Art. 7:148. 

°
°
°

°

van België, worden ter beschikking gesteld overeenkomstig artikel 7:132
Art. 7:149.

Art. 7:150.

Afdeling 3. Deskundigen. 
 
Art. 7:160. Op verzoek van één of meer aandeelhoud

ter van de ondernemingsrechtbank, in kort geding één of meer 

Afdeling 5. Kapitaalverhoging ten gunste van het personeel. 

Art. 7:204. § 1

§ 2.

°de anciënniteit die de leden van het personeel op de datum va
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°

°

°

§ 3.

Afdeling 4. Alarmbelprocedure. 

Art. 7:228. 

vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te 

in een bijzonder verslag, dat vijftien dagen vóór de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter 
het voorstelt om de continuïteit 

Art. 7:229.

BOEK 18. Het Europees economisch samenwerkingsverband.

Art. 18:7. 

van de economische en financiële inlichtingen te verstrekken aan de ondernemingsraden
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°

°

°
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TITEL 1. -

HOOFDSTUK 1. - 

Art. 3:1. jaarrekening moet een getrouw beeld geven van het vermogen, de financiële positie en het 

Art. 3:2. § 1.

§ 2.

§ 3.
en die het vermogen, de financiële positie of het resultaat van de vennootschap, VZW, IVZW of stichting 
aanmerkelijk kunnen beïnvloeden.

Art. 3:3. § 1. 

§ 2.

Art. 3:4.

§ 1, van het Wetboek van economisch recht.
Art. 3:5.

HOOFDSTUK 2. –

Afdeling 1. -

Art. 3:6. § 1. 
voor de waardering van de inventaris bedoeld in artikel III.89, § 1, van het Wetboek van economisch recht. 

Deze regels worden vastgelegd in het boek bedoeld in artikel III.89, § 1, van het Wetboek van economisch 

§ 2.

c) een voorziening moet worden gevormd voor de kosten die verbonden zijn aan de beëindiging van de 
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Art. 3:7.

De geraamde invloed ervan op het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de 

Art. 3:8. De waarderingsregels bedoeld in artikel 3:6, § 1, eerste lid, moeten van het ene boekjaar 

Art. 3:9.
Art. 3:10.

Art. 3:11.

betaald of geïnd, behalve indien de effectieve i

opbrengsten of de kosten in belangrijke mate worden beïnvloed door opbreng

Art. 3:12.
bezittingen, schulden en verplichtingen, alsmede de methoden voor de omrekening van de financiële 

j de in artikel 3:6, § 1, 

Afdeling 2. - Aanschaffingswaarde – Beginselen 

Art. 3:13.

Art. 3:14.

Art. 3:15.

Art. 3:16. In de aanschaffingswaarde van immateriële en materiële vaste activa mag de rente op 

voorraden of bestellingen waarvan de productie of uitvoering meer dan één jaar 
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rmogen in de aanschaffingswaarde van immateriële of 
materiële vaste activa of van voorraden of bestellingen in uitvoering, wordt bij de waarderingsregels 

Art. 3:17.

Art. 3:18.
°

°

Art. 3:19. § 1.

pro rata de reële waarde van de toegewezen vermogens.

aandelen in de verkrijgende vennootschap(pen) pro rata de reële waarde van het door de 
en en de reële waarde van het (de) overgedragen 

§ 2. De bijkomende kosten met betrekking tot het aanschaffen van financiële vaste activa en van 

Art. 3:20.

Art. 3:21. 
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Art. 3:22.

de waarde waarvoor ze, vóór toepassing van de desbetreffende afschrijvingen en 

°

°

Afdeling 3. - Afschrijvingen en waardeverminderingen 

Art. 3:23.
genomen, met betrekking tot oprichtingskosten en tot immateriële en materiële vaste activa waarvan 

Art. 3:24. 

Art. 3:25.

Art. 3:26.
volgens de door de vennootschap, VZW, IVZW of stichting overeenkomstig artikel 3:6, § 1, vastgelegde 

Art. 3:27.

Afdeling 4. – Voorzieningen 

Art. 3:28.

Art. 3:29.

Art. 3:30. De voorzieningen voor risico's en kosten worden geïndividualiseerd naar gelang van de 

Art. 3:31.
door de vennootschap, VZW, IVZW of stichting overeenkomstig artikel 3:6, § 1, vastgelegde methoden. 

Art. 3:32.
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Art. 3:33.

Afdeling 5. – Herwaarderingsmeerwaarden 

Art. 3:34. 

Art. 3:35. § 1. De vennootschappen, VZW's, IVZW's en stichtingen mogen de materiële vaste activa, 
de deelnemingen en aandelen die onder de financiële va

§ 2. Heeft de herwaardering betrekking op materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur, dan 

§ 1, opgemaakt plan dat ertoe strekt de toerekening van de geherwaardeerde waarde te spreiden 

§ 3.

°

°

Afdeling 6. - Bijzondere regels 

Onderafdeling 1. - Bijzondere regels betreffende de oprichtingskosten 

Art. 3:36.

karakter hebben van bedrijfskosten of van financiële kosten worden geactiveerd 

financiële kosten.
Art. 3:37.

Onderafdeling 2. - Bijzondere regels betreffende immateriële vaste activa 

Art. 3:38. Andere dan van derden verworven immateriële vaste activa worden slechts tegen 

wetboek vermelden in de toelichting het bedrag van de onder de immateriële vaste activa opgenomen 
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Art. 3:39. § 1. Voor immateriële vaste activa met 
afschrijvingen volgens een overeenkomstig artikel 3:6, § 1, opgesteld plan. Er mag, overeenkomstig de 

De afschrijvingen met toepassing van het eerste lid op immateriële vaste activa met beperkte 

§ 2. Voor immateriële vaste activa waarvan de gebruiksduur niet is beperkt wordt slecht

Onderafdeling 3. - Bijzondere regels betreffende materiële vaste activa 

Art. 3:40. De gebruiksrechten betreffende materiële vaste activa waarover de vennootschap, VZW, IVZW 

§ 1, onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, 

Art. 3:41.

Art. 3:42. § 1. Voor materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur wordt overgegaan tot 
afschrijvingen volgens een overeenkomstig artikel 3:6, § 1, opgesteld plan. Er mag, overeenkomstig de 

De afschrijvingen met toepassing van het eerste lid op materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur 

§ 2. Voor materiële vaste activa waarvan de gebruiksduur niet is beperkt wordt slechts tot 

Art. 3:43.
VZW, IVZW of stichting bijdragende materiële vaste activa, wordt in voorkomend geval tot een niet

Onderafdeling 4. - Bijzondere regels betreffende financiële vaste activa 

Art. 3:44. § 1.

§ 2. en de aandelen die in de rubriek "Financiële vaste activa" zijn opgenomen 
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in de financiële vaste activa zijn opgenomen, 

Onderafdeling 5. - Bijzondere regels betreffende vorderingen terugbetaalbaar op meer 
dan een jaar en op ten hoogste een jaar 
 
Art. 3:45. § 1.

§ 2.

°terugbetaalbaar zijn na meer dan één jaar te rekenen vanaf het ogenblik waarop zij in het 

°

Art. 3:46.

Onderafdeling 6. - Bijzondere regels betreffende voorraden 

Art. 3:47. § 1.

§ 2.

Art. 3:48. 

Onderafdeling 7. - Bijzondere regels betreffende bestellingen in uitvoering 
 
Art. 3:49.

compensatie worden de bedragen vóór salderin
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Art. 3:50.

Onderafdeling 8. - Bijzondere regels betreffende geldbeleggingen en liquide middelen

Art. 3:51.
Wanneer evenwel hun actuariële rendement berekend bij de aankoop, met inac

De inresultaatneming van dit verschil geschiedt op geactualiseerde basis, uitgaande van het actuariële

°

°
weerslag van de inresultaatneming van het actuariële rendement van de effecten ten opzichte van de 

Art. 3:52.

Art. 3:53.

Onderafdeling 9. - Bijzondere regels betreffende uitgestelde belastingen

Art. 3:54. § 1.

§ 2.

§ 3.

Onderafdeling 10. - Bijzondere regels betreffende schulden 

Art. 3:55.
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Onderafdeling 11. - Bijzondere regels betreffende bestanddelen verworven in het kader van 
een fusie, splitsing of hiermee gelijkgestelde verrichting 

Art. 3:56. § 1.

§ 2.

§ 3.

§ 4.

Onderafdeling 12. - Bijzondere regels betreffende bestanddelen verworven in het kader van 
een inbreng van algemeenheid of van bedrijfstak 

Art. 3:57.

HOOFDSTUK 3. - Vorm en inhoud van de jaarrekening 

Art. 3:58. § 1.

§ 2.

§ 3.
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§ 4.

§ 5.

het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de vennootschap, VZW, IVZW of stichting, of indien 

zou kunnen beïnvloeden. Het materieel belang van afzonderlijke posten 

§ 6.

Art. 3:59.

artikel 3:58, § 2 of § 3, haar jaarrekening over het nieuwe boekjaar overeenkomstig artikel 3:58, § 1 o
respectievelijk artikel 3:58, § 1 of § 2 opstelt, volstaat het dat zij als vergelijkende cijfers voor het 
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behoren, of opbrengsten dan wel kosten tot meer dan één rubriek of onderrubriek van de resultatenrekening, 

Art. 3:61. bevat, indien van materieel belang zoals gedefinieerd in artikel 3:58, § 5, tweede 

°een samenvatting van de waarderingsregels krachtens artikel 3:6, § 1, twe
°

lid, 3:2, § 2 en § 3, 3:7, tweede en derde lid, 3:8, derde lid, 3:11, 3:12, 3:15, 3:16, derde lid, 3:21, derde lid, 
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°
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Art. 3:63.
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HOOFDSTUK 4. - Openbaarmaking van de jaarrekening en van de geconsolideerde 
jaarrekening 
 
Afdeling 1. - Voorstelling van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening waarvan 
de neerlegging bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is voorgeschreven 

Onderafdeling 1. - Opmaak van de jaarrekening waarvan de openbaarmaking door het 
Wetboek van vennootschappen en verenigingen is voorgeschreven 

Art. 3:64. § 1.

gestructureerd databestand overeenkomstig artikel 3:69, § 1.

§ 2. g kan, naast de openbaarmaking in euro als voorgeschreven door § 1, ook openbaar 

Onderafdeling 2. - Opmaak van de geconsolideerde jaarrekening van vennootschappen met 
rechtspersoonlijkheid waarvan de openbaarmaking door het Wetboek van vennootschappen 
en verenigingen is voorgeschreven 

Art. 3:65.

geconsolideerd balanstotaal meer dan één miljard euro bedraagt, mogen evenwel in miljoenen euro worden 

Afdeling 2. – Openbaarmaking 

Art. 3:66. De Nationale Bank van België ontvangt de neerlegging van de volgende docume

3:10, 3:12, § 1, 3:47, § 7 en 3:51, § 7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of in toepassing 

Art. 3:67. § 1. 
°
°

°

°
°

°

°in de gevallen bedoeld in artikel 3:67, § 2 de munteenheid (in voorkomend geval aangevuld met het 

°
§ 2.

°
°

°
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§ 3.
neerlegging vormen, moeten in éénzelfde taal worden opgema
§ 4.

meerjarenplan voor werkgelegenheid, een model van jaarrekening dat door de Nationale Bank van België 

e Nationale Bank van België aan de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen aangepast, na advies 

°die welke de mogelijkheid bepaald door artikel 3:58, § 2, benutten om het "Verkort model van 

° r artikel 3:58, § 3, benutten om het "Micromodel van jaarrekening" 

§ 5.

jaarrekening en van de andere bij de Nationale Bank van België neer te leggen stukken. De desbetreffende 

komen voor het verlaagde tarief van de openbaarmakingskosten overeenkomstig artikel 3:70, § 2, tweede lid. 

§ 2, derde lid;

§ 6. De VZW's, IVZW's en stichtingen die op grond van de artikelen 3:47, § 5, of 3:51, § 5, van het Wetboek 

ë en op haar website 

Art. 3:68. n euro, zonder afwijkingen, volgens één van de schema's opgenomen 

overeenkomstig de bepalingen van artikel 3:69, § 1.

van België neer te leggen stukken worden neergelegd overeenkomstig de bepalingen van artikel 3:69, § 2.

Art. 3:69. § 1. De jaarrekening en de andere bij de Nationale Bank van België neer te leggen stukken worden 

aan alle technische voorwaarden vastgesteld door de Nationale Bank van België en opgenomen in het 

door de Nationale Bank van België ter beschikking gesteld op haar 

§ 2.

voorwaarden vastgesteld door de Nationale Bank van België en opge

bestand". Dit technisch Protocol wordt door de Nationale Bank van België ter beschikking gesteld 

°

°
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°
°

°in het geval van een jaarrekening van een rechtspersoon bedoeld in artikel 3:67, § 4, dezelfde voorstelling 
onale Bank van België.

§ 3.
de andere bij de Nationale Bank van België neer te leggen stukken dienen neergelegd te worden door de 

Nationale Bank van België. De toegang tot deze toepassing is enkel mogelijk door middel van een door de 
Nationale Bank van België erkend digitaal certificaat.

artikel 3:66 maakt het voorwerp uit van eenzelfde geüpload informaticabestand. 

geüpload informaticabestand. De neerlegging moet bovendien voldoen aan alle technische voorwaarden 
vastgesteld door de Nationale Bank van België en opgenomen in het "Algemeen Protocol voor de neerlegging 

door de Nationale Bank van België ter beschikking gesteld op haar website.
Art. 3:70. § 1.

§ 2.

overeenkomstig artikel 3:69, § 1;

l 3:69, § 2.

°de jaarrekening voorgesteld volgens het "Verkort model van jaarrekening" bedoeld in artikel 3:67, § 4, 
°

°de jaarrekening van instellingen bedoeld in artikel III.82, § 1, eerste lid, 5°

°de jaarrekening van de kredietinstellingen bedoeld in artikel III.95, § 1 van het Wetboek van economisch 

°

°

artikel 3:67, § 4, tweede lid, 2°.

§ 3. ale Bank van België door 

Bank van België bepaalt en die op haar website ter beschikking worden gesteld.
§ 4.
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opdracht aan de FOD Financiën om de bijdrage tot de kosten gemaakt door de federale toezichthoudende 
overheden terug te betalen. Te dien einde deelt de FOD Economie aan de FOD Financiën mee:

besluit uiterlijk één maand voor het vervallen van de termijn van acht maanden bedoeld in artikel 3:13, derde 

Art. 3:71. De Nationale Bank van België registreert de datum van ontvangst van de in artikel 3:66 bedoelde 

De neerlegging van deze documenten wordt slechts door de Nationale Bank van België aanvaard als de 
bepalingen van de artikelen 3:64, § 1, 
neerleggingskosten bedoeld in artikel 3:70, § 1, overeenkomstig de bepalingen van artikel 3:70, § 2 tot 4 

de Nationale Bank van België 

aanvaarde document heeft geüpload kan deze kennisgev
toepassing bedoeld in artikel 3:69, § 3, eerste lid, gedurende maximum één maand na die upload.
Art. 3:72. 
Nationale Bank van België deze neerlegging op in het elektronisch register van aanvaarde jaarrekeningen en 

Bank van België de mededeling van deze neerlegging naar de rechtspersoon op wie het document betrekking 

Art. 3:73.
nale Bank van België werd aanvaard, gebeurt door neerlegging, naar gelang het geval en volgens de 

een gestructureerd databestand overeenkomstig artikel 3:69, § 1;

in artikel 3:67, § 4, derde lid bedoelde sectie van het model van jaarrekening opgesteld door de Nationale 
Bank van België of desgevallend van de integrale, behoorlijk aangepaste set van de in artikel 3:66 bedoelde 

artikel 3:69, § 2.

in het gestructureerd databestand bedoeld in artikel 3:69, § 1;
bestand bedoeld in artikel 3:69, § 2.

Art. 3:74. § 1. De Nationale Bank van België onderwerpt de neergelegde jaarrekening, opgemaakt volgens 

Nationale Bank van België na advies van de Commissie voor Boekhoudkundige normen. Deze lijst wordt 

§ 2. De Nationale Bank van België zendt aan de rechtspersoon op wie de jaarrekening betrekking heeft en, 
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De Nationale Bank van België vermeldt het bedrag van de fouten en duidt die aan welke wezenlijk zijn, dit wil 

Art. 3:75. § 1. De Nationale Bank van België stelt op haar website een kopie beschikbaar, in de vorm van 

§ 2. De Nationale Bank van België bezorgt op aanvraag een kopie van alle in artikel 3:66 bedoelde documenten 

Wanneer de aanvraag betrekking heeft op alle neergelegde documenten, worden de kopieën bezorgd volgens 
de modaliteiten voorzien door de Nationale Bank van België.

rechtspersonen en die niet beschikbaar gesteld worden op de website van de Nationale Bank van België, dan 
worden de kopieën bezorgd, naar keuze van de aanvrager:
°

aan de Nationale Bank van België verschuldigd;
°

n de Nationale Bank van België verschuldigd.
§ 3. De Nationale Bank van België bezorgt aan de griffies van de ondernemingsrechtbank, onverwijld en 

d op de website van de Nationale Bank van België.

§ 4. eerd databestand overeenkomstig artikel 3:69, § 1, wordt dit op de 

§ 1, derde lid, worden afgerond in euro zonder decimalen op de door de Nationale Bank van België afgeleverde 
kopieën.
Secties van het door de Nationale Bank van België opgestelde model van jaarrekening die zonder voorwerp 
zijn, worden niet opgenomen in de door de Nationale Bank van België verstrekte kopieën w
betrokken jaarrekening overeenkomstig artikel 3:69, § 1 werd neergelegd.
§ 5. Dit artikel is niet van toepassing op de lijst van giften als bedoeld in de artikelen 3:47, § 7, en 3:51, § 7, 

 
TITEL 2. - Jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening van vennootschappen met 
rechtspersoonlijkheid: bijzondere bepalingen 

HOOFDSTUK 1. – Jaarrekening 

Afdeling 1. - Waarderingsregels: bijzondere bepalingen 

Art. 3:76. Naamloze vennootschappen, Europese vennootschappen en Europese coöperatieve 

Art. 3:77. § 1.

° zit en die krachtens de artikelen 12:34, § 2, 2°, 
12:48, § 2, en 13:57, 2°

°

werd gevormd, is artikel 7:219, § 3, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing.
§ 2.

§ 3.
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§ 4.

§ 5. Indien de aandelen van de overgenomen vennootschap, die met toepassing van de artikelen 12:34, § 2, 
1°, of 12:57, 1°, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet werden omgewisseld tegen 

de immateriële activa, met een grotere waarde dan het bedrag waarvoor 

Art. 3:78.

Art. 3:79.

den afgeschreven volgens een overeenkomstig artikel 3:6, § 1, opgemaakt plan dat 

Afdeling 2. - Vorm en inhoud van de jaarrekening 

Onderafdeling 1. - Jaarrekening volgens het volledige schema 

Art. 3:80.

Art. 3:81.

Art. 3:82.

Een staat van de immateriële vaste activa (post II van de activa) die een uitsplitsing bevat in:
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Een staat van de materiële vaste activa (post III van de activa) die een uitsplitsing bevat in:

Overige materiële vaste activa (III.E);

Een staat van de financiële vaste activa (post IV van de activa) die een uitsplitsing bevat in:

°

°
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°

°

°

hoogstens één maand, meer dan één maand en hoogstens één jaar, of meer dan één jaar bedraagt;

Voor naamloze vennootschappen, Europese vennootschappen en de Europese coöperatieve 

Europese coöperatieve vennootschappen:
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°

°

°

hoogstens één maand, meer dan één maand en hoogstens één jaar, of meer dan één jaar bedraagt;

Voor naamloze vennootschappen, Europese vennootschappen en de Europese coöperatieve 

Europese coöperatieve vennootschappen:
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meer dan één jaar, naargelang hun resterende looptijd hoogstens één jaar, meer dan één jaar doch hoogstens 

°
°

° °

°en 2°, van deze staat alsmede de inlichtingen bedoeld 

meer dan één jaar en van de gewaarborgde schulden met de vermelding voor elke schuld van haar aard 

markten, voor zover deze categorieën en markten, vanuit het oogpunt van de organisatie van de verkoop van 

°

, § 5, 

°

°

°
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°

°
°

De volgende gegevens betreffende de financiële resultaten van het boekjaar en van het voorafgaande 

A. wat de andere financiële opbrengsten betreft (post IV.C.), het bedrag van de geboekte

uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten die onder deze post werden opgenomen, indien het 

D. wat de andere financiële kosten betreft (post V.C.), het bedrag van het disconto ten laste van de 

°Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa;
°
°Meerwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa;
°

° en op oprichtingskosten, op immateriële en 
materiële vaste activa;
°
°Minderwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa;
°
°

recurrente financiële opbrengsten (post IV. D.) in:
°Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa;
° recurrente financiële risico's en kosten;
°Meerwaarden bij realisatie van financiële vaste activa;
° recurrente financiële opbrengsten.

recurrente financiële kosten (post V. D.) in:
°Waardeverminderingen op financiële vaste a
° recurrente financiële risico's en kosten;
°Minderwaarden bij realisatie van financiële vaste activa;
° recurrente financiële kosten.
° financiële kosten (

°

°

mate waarin het resultaat van het boekjaar op belangrijke wijze werd beïnvloed op het stuk van 
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de belastingen, door een verschil tussen de winst vóór belastingen, zoals deze blijkt uit de jaarrekening en de 

D. in de mate waarin deze informatie belangrijk is om een inzicht te verkrijgen in de financiële positie van de 

°
°

°
°

de vennootschap geëndosseerde handelseffecten in omloop, 

e aard en de financiële gevolgen van materiële gebeurtenissen die zich na balansdatum hebben 

en de financiële gevolgen van deze regeli
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risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie 

1. het bedrag van de financiële vaste activa waarbij worden onderscheiden de deelnemingen, de 

2. het bedrag van de vorderingen respectievelijk op meer dan één jaar en op hoogstens één jaar;

4. het bedrag van de schulden respectievelijk op meer dan één jaar en op hoogstens één jaar;

6. de andere betekenisvolle financiële verplichtingen;
7. de financiële resultaten waarbij worden onderscheiden inzake de opbrengsten:

de opbrengsten uit financiële vaste activa,

de andere financiële opbrengsten,

de andere financiële kosten;

aangetoond dat aan de voorwaarden van artikel 3:26, §§ 2 en 3, van voornoemd wetboek is voldaan.

atie over de transacties die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van 

gevolgen van transacties met verbonden partijen voor de financiële positie van de vennootscha

Financiële betrekkingen met bestuurders, zaakvoerders en commissarissen
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vennootschap door de commissaris, volgens de volgende categorieën: andere controle

categorieën: andere 

categorieën: andere controle

volgens de volgende categorieën: andere controle

gebruik van de waarderingsmethode op basis van de reële waarde.
ebruik van de waarderingsmethode op basis van de reële waarde voor de financiële 

instrumenten: voor iedere categorie afgeleide financiële instrumenten, voor het boekjaar en het vorig boekjaar, 

de boekwaarde en de reële waarde van de instrumenten indien een dergelijke waarde kan worden bepaald 

Voor financiële vaste activa die in aanmerking worden genomen tegen een hoger bedrag dan hun reële waarde: 
de boekwaarde en de reële waarde van de afzonderlijke activa, dan wel van passende groepen van deze 

Onderafdeling 4. - Inhoud van bepaalde rubrieken. 

Art. 3:89. § 1. 

II. Immateriële vaste activa

de vooruitbetalingen op immateriële vaste activa.
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III. Materiële vaste activa

°

heeft geïnvesteerd;
°

geïnvesteerd. Het bedrag dat moet worden betaald om een koopoptie t

heeft geïnvesteerd.
°

° °

III. E. Overige materiële vaste activa

of buiten de exploitatie gestelde materiële vaste activa, evenals de 

V. Financiële vaste activa

§ 1. Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

°
° commerciële, financiële of industriële aard uitvoert;
° °en 2°, die al dan niet een eigen rechtspersoonlijkheid 

bezit en die met of zonder winstoogmerk een commerciële, financiële of industriële activiteit ui

1°, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
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2°, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

§ 2. Voor de toepassing van deze 

§ 3. Voor

IV. C. Andere financiële vaste activa

V. Vorderingen op meer dan één jaar
actuele looptijd van meer dan één jaar. De 

vorderingen of het gedeelte van de vorderingen met een looptijd van meer dan één jaar, die binnen twaalf 

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar
In deze rubriek worden de vorderingen opgenomen waarvan de oorspronkelijke looptijd ten hoogste één jaar 

n die oorspronkelijk op langer dan één jaar 

Leden 2 en 3 van de omschrijving van rubriek "V. Vorderingen op meer dan één jaar" zijn van overeenkomstige 
toepassing op de vorderingen op ten hoogste één jaar.
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met beleggingsdoeleinden verkregen effecten die niet het kenmerk hebben van financiële vaste activa, de 

boekjaar zullen worden geïnd maar die betrekking hebben op een verstreken boe
§ 2. De inhoud van bepaalde rubrieken van het passief wordt als volgt gedefinieerd:

°Voor de naamloze vennootschappen, Europese vennootschappen en Europese coöperatieve 

°Voor besloten vennootschappen en coöperatieve vennootschappen omvat de rubriek I. Inbreng:

°

° in België van ondernemingen naar buitenlands recht 

edrijfsuitoefening van haar bijkantoren in België.
°

°

°
°de terugneming van waardeverminderingen geboekt op immateriële vaste activa en op materiële vaste 

°

ost worden de onbeschikbare reserves opgenomen, bedoeld bij artikel 5:148, § 2 en 7:217, § 2, 

b) voor verleende financiële steunverlening: onder die post worden de onbeschikbare reserves opgenomen 
d bij de artikelen 5:152, § 1, eerste lid, 4°, 6:118, § 1, eerste lid, 4°, en 7:227, § 1, eerste lid, 3°, 
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In deze rubriek worden ook de afschrijvingen opgenomen die geboekt werden op materiële en immateriële 

ciële opbrengsten", 

geboekt onder post "I. D. Andere bedrijfsopbrengsten" of onder post "IV. C. Andere financiële opbrengsten".

°

°

b) de naar latere boekjaren uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden op immateriële en 
materiële vaste activa en op effecten die zijn uitgegeven door de Belgische openbare sector ingeval de 

VIII. Schulden op meer dan één jaar
contractuele looptijd hebben van meer dan één jaar. 

De schulden of de gedeelten van de schulden op meer dan één jaar die binnen de twaalf maanden vervallen 

IX. Schulden op ten hoogste één jaar
g van rubriek "VIII. Schulden op meer dan één jaar" zijn van 

Naast de bedragen bedoeld in artikel 3:45, § 2, worden onder die post opgenomen:

n geïnd, doch die betrekking hebben op een later boekjaar.
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Art. 3:90.

recurrente bedrijfsopbrengst of financiële opbrengst kunnen worden aangemerkt.

° n waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa. 

a) de met toepassing van artikel 3:39, § 1, derde lid en artikel 3:42, § 1, derde lid, verrichte terugnemingen 

immateriële en materiële vaste activa en die te hoog zijn gebleken;
°

° ezenlijkt bij de realisering van materiële en immateriële vaste activa. 
Gaat het om materiële vaste activa, dan mogen deze meerwaarden onder de post "I. D. Andere 

°

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten en op immateriële en materiële vaste 

en op immateriële en 
materiële vaste activa tenzij deze afschrijvingen en waardeverminderingen wegens hun uitzonderlijke aard als 
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toepassing van één van de in artikel 3:21 bedoelde waarderingsmethoden ertoe leidt dat bij de waardebepaling 

b) niet als een financiële of niet

post "V. C. Andere financiële kosten" (volledig schema).

° immateriële en 
materiële vaste activa: de afschrijvingen en waardeverminderingen bedoeld in artikel 3:6, § 2, artikel 3:39, § 
1, tweede lid, en § 2, en artikel 3:42, § 1, tweede lid en § 2;
°

° van materiële en immateriële vaste activa. Onder die post worden de 
minderwaarden opgenomen die worden geboekt bij de realisering van vaste activa. Gaat het om immateriële 
of materiële vaste activa dan moeten deze minderwaarden onder de post "II. G. Andere

°
°

algebraïsche som van de volgende posten uit het volledig schema van de resultatenrekening:

IV. C. Andere financiële opbrengsten (volledig schema) of III. B. (verkort en microschema)

°
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°
°

°alle opbrengsten van financiële aa
recurrente financiële opbrengsten (volledig schema)

Onder die post worden opgenomen de terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa, de 
recurrente financiële risico's en kosten, de meerwaarden bij 

realisatie van financiële vaste activa en de andere niet recurrente financiële opbrengsten.

°
°

V. C. Andere financiële kosten (volledig schema)
Onder die post worden opgenomen alle kosten van financiële aard die niet werden gebo

°

°

°

°

° en financiële kosten.
recurrente financiële kosten (volledig schema)

Onder die post worden opgenomen: de waardeverminderingen op financiële vaste activa, voorzieningen voor 
recurrente financiële risico's en kosten, de minderwaarden bij realisatie van financiële vaste activa, de 

recurrente financiële kosten en de als herstructureringskosten geactiveerde niet
financiële kosten.

°

°

Art. 3:91. 
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°
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van actuele of potentiële schulden of verplichtingen die de venn

lijk beloofd als waarborg voor de voldoening van actuele of potentiële 

geëndosseerde of voor aval getekende wissels in omloop, met uitzondering van de door de vennootschap 

bezwaard of die ze onherroepelijk heeft beloofd voor de voldoening van actuele of potentiële schulden en 

vangen voor de voldoening van actuele of potentiële schulden en verplichtingen die derden jegens haar 

de vennootschap behoren en haar vermogen of resultaat niet aanmerkelijk beïnvloeden behoeven niet te 

°

°

°

B. Reële waarde

waarderingsmethode op basis van de reële waarde voor financiële instrumenten:
Dient te worden verstaan onder reële waarde

a) een marktwaarde voor de financiële instrumenten waarvoor een betrouwbare markt gemakkelijk is aan te 

contanten of enig ander financieel instrument worden als afgeleiden financiële instrumenten beschouwd, 
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Afdeling 3. - Diverse bepalingen en overgangsbepalingen. 

Art. 3:92. ngsondernemingen die niet worden bedoeld bij artikel III.95, § 2, tweede lid, van het 

Art. 3:93.
gelijkgestelde nijverheidsgebouwen waartoe wordt overgegaan in toepassing van artikel 511, § 2, van het 

Art. 3:94.

werden geboekt vóór 1 januari 1976 of, indien de vennootschap het 
boekjaar anders dan per 31 december afsluit, vóór het begin van het boekjaar afgesloten in de loop van 1977.
Art. 3:95.

rechtspersoon of entiteit geniet overeenkomstig respectievelijk artikel 165, eerste lid of 168, § 1, twee

 
BOEK 4. - Voordracht aan de ondernemingsraden van kandidaten voor de opdracht van 
commissaris of van bedrijfsrevisor 

Art. 4:1. § 1.

minste drie maanden vóór de dag waarop de benoeming van de commissaris(sen) of de bedrijfsrevisor(en) 

§ 2.

§ 3.
belegd overeenkomstig artikel 15 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 maart 1972 tot coördinatie 

§ 4. r voor meerdere juridische entiteiten slechts één ondernemingsraad bestaat, wordt voor de 

benoeming voor één van de juridische entiteiten zal plaats hebben.
Art. 4:2. Ten minste twee maanden vóór de dag waarop de benoeming van de commissaris(sen

éénmaal beraadslaagd en eventueel beslist te hebben over de kandidaturen voorgesteld door het orgaan dat 

Art. 4:3.

ondernemingsraad vóór de datum waarop de benoeming in de schoot van de vennootschap zal plaats hebben.

desgevallend één of meer nieuwe kandidaat commissarissen of bedrijfsrevisoren voordragen.
Art. 4:4.
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Art. 4:5.

Art. 4:6.

Art. 4:7. Wanneer er voor meerdere juridische entiteiten slechts één ondernemingsraad bestaat, geldt de 

aanmerking genomen waarop de eerste benoeming voor één van deze juridische entiteit
Art. 4:8.

maanden vóór de dag waarop de benoeming van de commissaris(sen) of de bedrijfsrevisor(en) plaats zal 

BOEK 5. - De sociale balans 

TITEL 1. - Algemene beginselen 

Art. 5:1.

TITEL 2. - Inhoud sociale balans 
 
Art. 5:2.

°

Deze laatste twee rubrieken moeten niet ingevuld worden wanneer het gaat om één enkele persoon.

°

betreft, vermeldt deze staat voor het betrokken boekjaar en voor beide categorieën afzonderlijk, het 
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°

°

volgens de aard van de arbeidsovereenkomst en volgens één van de volgende redenen van beëindiging van 

opleiding en initiële beroepsopleiding.
Onder voortgezette beroepsopleiding verstaat men de opleiding gevolgd door één of meerdere 

°
°

Onder initiële beroepsopleiding verstaat men de opleiding gegeven aan personen in de onderneming 

de subsidies en andere financiële voordelen toegekend aan de onderneming in het kader van deze opleiding;

de stortingen aan collectieve fondsen, waarvan de subsidies en andere financiële voordelen toegekend aan 

opleiding en de initiële opleiding wordt per geslacht de netto kost 

TITEL 3. - Inhoud sociale balans voor kleine vennootschappen en kleine VZW's, IVZW's en 
stichtingen 
 
Art. 5:3. 

°
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°

°
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Deze laatste rubriek moet niet ingevuld worden wanneer het gaat om één enkele persoon;
°

°

°

Deze opleidingen splitsen zich op in voortgezette beroepsopleiding en initiële beroepsopleid
Onder voortgezette beroepsopleiding verstaat men de opleiding gevolgd door één of meerdere 

°
°

Onder initiële beroepsopleiding verstaat men de opleiding gegeven aan personen in de onderneming 

de subsidies en andere financiële voordelen toegekend aan de onderneming in het kader van deze opleiding;

rtingen aan collectieve fondsen, waarvan de subsidies en andere financiële voordelen toegekend aan 

Wat betreft de voortgezette informele opleiding en de initiële opleiding wordt per geslach

TITEL 4. - Inhoud van bepaalde rubrieken van de sociale balans 

Art. 5:4.
°
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°

°

°

°

°

°

°

BOEK 6. - Het verslag van betalingen aan overheden 

TITEL 1. – Definities 

Art. 6:1.
°

°project: de operationele activiteiten die worden beheerst door in één enkele overeenkomst of één enkele 

°



↑ ↑

322 

°

°

°

°

°

°

°
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Art. 6:1.
°

°project: de operationele activiteiten die worden beheerst door in één enkele overeenkomst of één enkele 

°
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TITEL 2. - Inhoud verslag van betalingen aan overheden 

Art. 6:2.

°
°het totale bedrag per soort betaling als omschreven in artikel 6:1, 3°, a) tot en met g), die aan elke overheid

°
omschreven in artikel 6:1, 3°, a) tot en met g), die voor elk dergelijk project is gedaan, en het totale bedrag 

TITEL 3. - Inhoud geconsolideerd verslag van betalingen aan overheden 

Art. 6:3. 

° °
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HOOFDSTUK III - DRAAGWIJDTE  
 
Art. 4.

lid en 77/4 van hoofdstuk II/1, titel III/1 “Regeling van schorsing van de uitvoering van de overeenkomst en 
regeling van gedeeltelijke arbeid” v

Art. 8. 

Col 
 2021  
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Art 10 § 1.

§ 2.
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