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Voorwoord 
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wekelijkse autorit naar Gent en voor het verzorgen van de paarden tijdens de week wanneer ik 

er niet was… maar gewoon voor … alles. 
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―I‘ve never understood why the British Government is so opposed to such a measure. It 

simply requires all companies to do what successful ones already do – tell staff what is going 

on and listen what they have to say…
1
‖ 

                                                 
1
 J. MONKS, TUC secretaris-generaal, als reactie op het ontwerpvoorstel van Richtlijn 2002/14/EG. 
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DEEL I. 

VAN “SMALL BUSINESSES” NAAR “LITTLE BIG BUSINESSES” 

 

 ―Now is the time, once and for all,  

to cement the needs of SMEs  

in the forefront of the EU‘s policy
2
.‖ 

 

HOOFDSTUK I. INLEIDING EN SITUERING VAN HET ONDERWERP 

 

1.   Tot in de jaren ‟60 werd de industriële ontwikkeling en vooruitgang van een land gemeten 

aan de hand van de groei van ondernemingen. Vandaag legt men de klemtoon op de snelheid 

waarmee ondernemingen zich kunnen aanpassen aan de snel wijzigende 

marktomstandigheden. Stilstaan is gelijk aan achteruitgaan. Het lange tijd ondergewaardeerde 

broertje van de grote onderneming vervult in deze context een steeds prominentere rol: de 

interesse in kleine en middelgrote ondernemingen is immers sterk toegenomen. Hun beperkte 

omvang is dé reden waarom zij zich bijzonder snel kunnen aanpassen. Kmo‟s blijken in tijden 

van stagnerende economische groei en een dalende koopkracht de sterkhouders te zijn van 

onze economie en bijhorende werkgelegenheid. Dat kmo‟s meer en meer in de kijker worden 

gezet, blijkt onder meer uit de eerste “Europese week van de kmo” die doorgaat van 6 tot 14 

mei 2009.  

 

2.   De toenemende interesse in kmo‟s  blijkt ook uit het beleid van de Europese Unie. In dit 

kader kan de „Small Business Act
3
’ worden aangehaald: Europa erkent het belang van kmo’s in de Europese 

economie en keert daarom haar economische beleidsvisie radicaal om: voortaan moet elke regelgeving of 

overheidsbeslissing – ongeacht het domein – in eerste instantie en principieel kmo-vriendelijk zijn. Dit is het 

zogeheten ‘Think Small First’-principe. Men viseert niet alleen economische, fiscale of financiële 

regels; ook sociale aspecten worden niet over het hoofd gezien: er wordt ruime aandacht 

geschonken aan het fundamenteel recht van de werknemers op informatie en raadpleging
4
. In 

                                                 
2
 G. VERHEUGEN, Europese Commissie Vice-President, responsible for Ondernemingen en Industrie. 

3
 COM (2008) 394 def., Med. van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité van de Regio‟s - “Think Small First” - een “Small Business Act” voor Europa.  
4
 Art. 137 EG-Verdrag. 
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het kader daarvan werd Richtlijn 2002/14/EG uitgevaardigd betreffende de instelling van een 

algemeen kader voor informatie en raadpleging van werknemers
5
.  

 

3.  De continue druk om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden zal heel vaak 

consequenties met zich meebrengen voor de werknemers. Het is bijgevolg niet geheel 

onlogisch dat er steeds meer aandacht is voor de stem van de werknemer. Sommigen spreken 

in deze context over het „industrieel burgerschap
6
‟. Informatie en raadpleging leiden tot een 

klimaat van wederzijds begrip en verstandhouding. Dit is een must in een markt die bulkt van 

continue competitieve uitdagingen waarbij “creativiteit en kennis in beweging de 

basisingrediënten uitmaken voor een economisch succes
7
.” 

 

4. De huidige economische malaise treft ook de Europese economie: berichten over 

bedrijfssaneringen, afvloeiingen, fusies en delokalisaties zijn vandaag niet uit de media weg te 

slaan. Tijdelijke economische werkloosheid of bedrijven die gedurende enkele weken de 

banden stilleggen… op verschillende manieren poogt men de onderneming rendabel te 

houden. Deze verrichtingen hebben zowel een grote impact op de arbeidsorganisatie als op de 

werkgelegenheid. De werknemer heeft meer dan ooit nood om geïnformeerd en geraadpleegd 

te worden. De democratische stem van werknemers moet op zijn minst gewaarborgd blijven 

en in sommige bedrijven versterkt worden.  

 

5.  Men stelt vast dat in een aantal Europese lidstaten wordt voorzien in ver doorgedreven 

werknemersinspraak terwijl in andere lidstaten nauwelijks naar de werknemers wordt 

geluisterd. Na een aantal fragmentarische maatregelen poogt men vanuit Europa de lidstaten 

nu een algemeen kader op te leggen ter garantie van een minimale betrokkenheid van de 

werknemers. Zoals verder nog voldoende zal blijken, is de Kaderrichtlijn van toepassing in 

ondernemingen vanaf 50 werknemers of vestigingen vanaf 20 werknemers. Het is duidelijk 

dat men met deze lage drempels ook kleinere ondernemingen viseert. Of deze doelgroep 

daadwerkelijk wordt bereikt, is nog maar zeer de vraag. 

 

                                                 
5
 Richtl. Eur. Parl. en Raad nr. 2002/14, 11 maart 2002 tot vaststelling van een algemeen kader betreffende de 

informatie en de raadpleging van de werknemers in de Europese Gemeenschap, Pb.L. 23 maart 2002, afl. 80, 29-

34 (hierna verkort Kaderrichtlijn). 
6 P.J. GOLLAN en A. WILKINSON, “Contemporary developments in information and consultation”, Int. J. of 

Human Resource Management 2007, 1133.   
7
 R. BLANPAIN, Inspraak van werknemers in de Europese Unie : de Europese Ondernemingsraad. De Europese 

Naamloze Vennootschap. Informatie en raadpleging van werknemers, Brussel, Larcier, 2002, 6. 
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6.  Na eerst de grenzen van wat moet worden begrepen onder een kmo te hebben afgebakend, 

volgen enkele cijfermatige gegevens die aantonen dat het belang van kmo‟s in zowel de 

Vlaamse als de Europese economie zeker niet mag onderschat worden. Ondanks de 

toenemende interesse in de kmo‟s is de kennis met betrekking tot de verschillende sociale 

partners (aanwezigheid van werkgeversorganisaties, vakbonden,...) eerder beperkt. Een 

overzicht van de voornaamste fenomenen, met een klemtoon op de verschillen tegenover de 

grote ondernemingen, is dan ook onontbeerlijk voor een goed inzicht in het kader van de 

problematiek van de werknemersinspraak in kleine en middelgrote ondernemingen wat het 

onderwerp vormt van deze Masterproef. Vertrekkend vanuit deze algemene inzichten kan dan 

dieper en met de nodige kennis worden ingegaan op werknemersvertegenwoordiging in kmo‟s 

in het algemeen en de studie van de Kaderrichtlijn met inbegrip van de omzetting in de 

verschillende lidstaten in het bijzonder.  

 

HOOFDSTUK II. DEFINITIE VAN KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMING EN 

MAATSCHAPPIJ – ECONOMISCH BELANG 

 

AFDELING I. DEFINITIE VAN KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMING 

 

7.  In de meeste lidstaten, waaronder België, bestaat geen wettelijke standaarddefinitie van 

kmo. In Ierland en het Verenigd Koninkrijk daarentegen is er wel een wettelijke definitie. De 

vaststelling dat er geen algemene definitie voorhanden is, valt grotendeels te verklaren door 

het feit dat deze groep ondernemingen gekenmerkt wordt door een sterke heterogeniteit: men 

onderscheidt onder meer zelfstandigen, starters, groeiende ondernemingen en grote 

ondernemingen die inkrimpen tot een kmo
8
. Om die reden is het interessanter de definiëring te 

laten afhangen van een aantal typerende kwalitatieve criteria in plaats van kwantitatieve 

criteria te hanteren: centrale rol van de bedrijfsleider, beperkte middelen op diverse vlakken 

(beperkte competenties, beperkte financiële middelen, beperkte macht op de markt), vlakke 

organisatiestructuur. De vlakke organisatiestructuur is een pluspunt in een poging tot het 

realiseren van een adequaat informatie –en consultatierecht voor de werknemers. 

 

AFDELING II. ECONOMISCH BELANG VAN DE KLEINE EN MIDDELGROTE 

ONDERNEMING 

                                                 
8
 P. HUMBLET, “Small is beautiful. Kanttekeningen bij (het ontbreken van) sociale wetgeving op maat van de 

kleine en middelgrote ondernemingen”, Or. 1997, 179. 
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§ 1. KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN IN VLAANDEREN 

 

8.  Een blik op de kmo-barometer van Unizo
9
 van het laatste kwartaal van 2008 toont aan dat 

er een daling is van de omzet; 27 % van de bevraagde werkgevers geeft aan dat ze voorlopig 

geen nieuwe mensen zullen aannemen, hoewel dat oorspronkelijk wel gepland was; 1 op 3 

werkgevers stelt geplande investeringen uit; ongeveer 33 % van de ondernemers geeft aan 

minder werk te hebben dan voorheen en 8 op de 10 kmo‟s behouden hun personeel terwijl 1 

op de 10 genoodzaakt is personeel te ontslaan. Deze berichten staan in schril contrast met het 

positieve beeld dat eerder werd geschetst. Verklaring hiervoor is de huidige economische 

toestand die niet alleen de kmo‟s maar ook de grote ondernemingen treft. Wanneer men de 

huidige toestand in kmo‟s bekijkt, stelt men vast dat ze het er nog steeds beter van af brengen 

dan de grote ondernemingen.  

 

A. Aantal kleine en middelgrote ondernemingen 

 

9.  Het aantal kmo‟s (tot 50 werknemers) bedraagt in Vlaanderen 99,40 %, in Wallonië 99,57 

% en in Brussel 99,15 %. Voor geheel België komt dit neer op een gemiddelde van 99,37 %
10

. 

 

B. Aandeel in de tewerkstelling 

 

10.  De kmo‟s zorgen voor een aandeel van ongeveer 42 % van de totale tewerkstelling. In 

2006 waren er 2 565 601 arbeidsplaatsen, 1 067 994 plaatsen daarvan in een kmo
11

. 

 

C. Aandeel in het bruto binnenlands product 

 

11.  Het BBP is de marktwaarde van alle goederen en diensten die op één jaar tijd worden 

geproduceerd. Ongeveer 70 % van het BBP wordt gerealiseerd door de kmo‟s. 

 

§ 2. KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN IN DE EUROPESE UNIE – 

WEERSPIEGELING VAN HET VLAAMSE INDUSTRIELE LANDSCHAP 

                                                 
9
 De kmo-barometer van Unizo wordt per kwartaal samengesteld aan de hand van een bevraging bij 700 kmo‟s 

die representatief zijn voor de volledige kmo-populatie in Vlaanderen. Voor het volledige onderzoek kan de 

website www.unizo.be geconsulteerd worden. 
10

 www.unizo.be.  
11

 www.unizo.be/images/res301799_2.doc. 

http://www.unizo.be/
http://www.unizo.be/
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A. Aantal kleine en middelgrote ondernemingen 

 

12.  Het aantal grote ondernemingen is vrij beperkt (0,20 %). De meeste ondernemingen zijn 

te beschouwen als kmo‟s in de zin van de aanbeveling van de Europese Commissie van 6 mei 

2003
12

 (99,80 %
13

). Omdat de Europese definitie vrij ruim is en ondernemingen tot 250 

werknemers beschouwd worden als een kmo
14

 wordt in volgend onderdeel een opsplitsing 

gemaakt al naargelang het aantal werknemers. 

 

B. Aandeel in de tewerkstelling 

 

13.  91,8 % van de kmo‟s is te beschouwen als een micro-kmo. Dit betekent dat ze tussen de 1 

en 9 werknemers tewerkstelt. 6,9 % van alle kmo‟s zijn kleine kmo‟s. Zij stellen tussen de 10 

en 49 werknemers te werk. De kmo‟s die tussen de 49-250 werknemers tewerkstellen zijn in 

de minderheid met 1,1 %
15

. 

 

14.  67,10 % van alle werknemers vindt werk in een kmo (< 250 werknemers); 32,90 % in 

grote ondernemingen (>250 werknemers)
16

. Een opsplitsing in de categorieën overeenkomstig 

de Europese aanbeveling geeft het volgende resultaat: 29,60 % van die tewerkstelling wordt 

gerealiseerd in een micro-kmo; 20,60 % in een kleine kmo en 16,80 % in een medium-kmo
17

. 

 

15.  Het toepassingsgebied van de Kaderrichtlijn, dat later uitvoerig zal worden geanalyseerd, 

is vastgelegd op vestigingen vanaf 20 werknemers of ondernemingen vanaf 50 werknemers. 

Bovenstaande gegevens tonen aan dat er strikt genomen slechts weinig ondernemingen  onder 

het toepassingsgebied van de Kaderrichtlijn zullen vallen. Abstractie genomen van het feit dat 

de lidstaten steeds een lagere toepassingsdrempel kunnen hanteren alsook van het feit dat men 

kan kiezen voor vestiging als aanknopingspunt. Het merendeel van de werknemers blijft 

verstoken van het recht op informatie en raadpleging zoals voorzien door de Kaderrichtlijn. 

                                                 
12

 Aanbev. Comm. nr. 361/03, 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-

ondernemingen, Pb. L. 20 mei 2003, afl. 124, 39. 
13

 M. SCHIEMANN, “Enterprises by size class: overview of SME‟s in the EU”, EUROSTAT Statistics in Focus 

2008, http://ec.europa.eu/eurostat, 1.  
14

 Men onderscheidt al naargelang het aantal werknemers een micro-kmo (1-9 werknemers), een kleine kmo (10-

49 werknemers) en een medium kmo (50-250 werknemers), abstractie gemaakt van vereisten inzake jaaromzet 

en balanstotaal. 
15

 http://ec.europa.eu/eurostat. 
16

 http://ec.europa.eu/eurostat. 
17

 http://ec.europa.eu/eurostat. 

http://ec.europa.eu/eurostat
http://ec.europa.eu/eurostat
http://ec.europa.eu/eurostat
http://ec.europa.eu/eurostat
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16.  Bovenstaande cijfergegevens toonden al aan dat de kmo‟s werk bieden aan miljoenen 

mensen. Daarnaast hebben de kmo‟s nog een grote verdienste: ze spelen een belangrijke rol in 

de Europese economie. In 2005 bedroeg de turnover van de kmo‟s in de 27 EU-lidstaten 

gemiddeld 1 724 000 EUR per onderneming
18

. Dit betekent een gemiddelde van 241 000 

EUR per werknemer. Wat opvalt is dat dit cijfer in micro kmo‟s (251 000 EUR) hoger is dan 

in de kleine of medium kmo‟s (163 000 en 162 000 EUR). Ter vergelijking, in 

ondernemingen met meer dan 250 werknemers bedroeg de jaarlijkse turnover in 2005 per 

werknemer 170 000 EUR. 

 

AFDELING III. SPECIFIEKE EIGENHEID VAN KMO‘s TEN OPZICHTE VAN ‗GROTE 

ONDERNEMINGEN‘ OP VLAK VAN WERKNEMERSINSPRAAK  

 

17.  In 2004 voerde het uitzendbedrijf Randstad een onderzoek naar de verschillen inzake 

inspraak van werknemers tussen kleine en grote ondernemingen. Men stelde vast dat de 

mogelijkheden voor de werknemers om hun stem te laten horen in grote ondernemingen veel 

uitgebreider en meer gediversifieerd zijn. Eén vorm van inspraak volgt deze trend niet: 

ontmoetingen met de directie komen in kleine ondernemingen frequenter voor dan in grote 

ondernemingen
19

. Deze informele aanpak wordt ook in buitenlandse literatuur erkend als dé 

methode eigen aan kmo‟s. Bovendien wordt gesuggereerd dat werknemers in heel wat kmo‟s 

wel op regelmatige wijze geïnformeerd worden doch dit betekent niet noodzakelijk dat ze ook 

geconsulteerd worden
20

. 

 

18.   Inspraakmogelijkheden voor werknemers in kleine ondernemingen zijn veel beperkter en 

minder gediversifieerd. Bovendien hangt het feit of er al dan niet mogelijkheid is tot 

werknemersinspraak in veel gevallen af van de goodwill van de werkgever. Het argument dat 

in kleine ondernemingen geen nood zou zijn aan werknemersinspraak omdat alles er veel 

gemoedelijker en harmonieuzer zou verlopen, houdt geen steek. Immers, “small firms do offer 

more varied work roles and greater opportunities for close face to face relations in a flexible 

                                                 
18

 GALLUP ORGANIZATION HUNGARY, Observatory of European SMEs, 2007, 

http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/analysis/doc/2007/03_analytical_report.pdf, 10.  
19

 RANDSTAD, Hoe participeren werknemers in het bedrijfsleven?, 2004, 11, 

www.randstad.be/_files/abmstudie2004-nl.pdf.  
20

 A. WILKINSON, T. DUNDON en I. GRUGULIS, “Information but not consultation: exploring employee 

involvement in SMEs”, Int. J. of Human Resource Management 2007, 1282. 

http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/analysis/doc/2007/03_analytical_report.pdf
http://www.randstad.be/_files/abmstudie2004-nl.pdf
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social setting with less bureaucracy of the larger enterprises. But, these conditions also offer 

greater opportunities for interpersonal conflict
21

.” 

 

HOOFDSTUK III. BESTAAT ER EEN DRAAGVLAK VOOR DE INVOERING VAN EEN 

ALGEMENE REGELING INZAKE WERKNEMERSVERTEGENWOORDIGING 

 

AFDELING I. STANDPUNT VAN DE SOCIALE PARTNERS OP EUROPEES NIVEAU 

 

19. De Europese Commissie was zich bewust van het feit dat meeste lidstaten reeds over 

regelgeving beschikten betreffende informatie en consultatie van werknemers. Echter, in heel 

wat gevallen was het recht op informatie en consultatie niet voldoende gegarandeerd. Er 

moest meer duidelijkheid komen over het tijdstip, de sancties in geval van niet-naleving en de 

onderwerpen waarover de werknemers moeten geïnformeerd en geconsulteerd worden.  

 

20.  De Europese sociale partners werden bij de zaak betrokken en mochten zelf een voorstel 

uitwerken. UNICE (Union of Industrial and Employers‟ Confederations of Europe) weigerde 

haar medewerking te verlenen aan de onderhandelingen waarna de Europese Commissie 

uiteindelijk zelf het heft in handen nam en een ontwerpvoorstel formuleerde. Vooral 

Duitsland, Griekenland, Portugal en het Verenigd Koninkrijk boden het nodige weerwerk. 

Men was de mening toegedaan dat het voorstel van de Commissie niet strookte met het 

subsidiariteitsprincipe. Een Europese inmenging betreffende de wijze waarop de verschillende 

lidstaten op nationaal niveau de inspraak van werknemers regelen, valt buiten de bevoegdheid 

van de Europese Unie, is hun oordeel. Daar waar Europese inmenging wel is gerechtvaardigd, 

bestaat er reeds de Richtlijn betreffende de Europese Ondernemingsraad. De toenmalige 

UNICE-voorzitter François Perigot stelde: “Our member federations are unanimous in their 

conslusions that the EU should not intervene in such a matter, which has no transactional 

implications
22

.” 

 

21. ETUC (European Trade Union Confederation), de Europese werknemersorganisatie, 

daarentegen stond positief tegenover de idee van de Commissie om een algemeen kader 

betreffende informatie en consultatie van werknemers in te voeren. ETUC erkent het 

                                                 
21

 I. ROBERTS, D. SAWBRIDGE en G. BAMBER, “Employee Relations in smaller enterprises”, in B. TOWERS, 

Handbook of Industrial Relations Practice, Londen, Kogan Page, 1992, 242. 
22

 P. FOSTER, UNICE rejects negotiations on information and consultation, 1998, 

www.eurofound.europa.eu/eiro/1998/03/inbrief/eu980919n.htm.  

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/1998/03/inbrief/eu980919n.htm
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fundamentele recht op informatie en consultatie van de werknemers. Bovendien voegt zij aan 

de initiële idee van de Commissie toe dat dergelijke regeling van toepassing zou moeten zijn 

op alle ondernemingen ongeacht hun grootte
23

. 

 

22.  UEAPME (European Association of Craft, Small and Medium Sized Enterprises) werd 

niet betrokken bij de consultatierondes. Toch heeft UEAPME als vertegenwoordiger voor de 

kmo‟s op Europees niveau een aantal bedenkingen bij de Kaderrichtlijn
24

. De organisatie 

ondersteunt de idee van informatie en consultatie van werknemers. Men is er van overtuigd 

dat dergelijke praktijk bijdraagt tot positieve en constructieve industriële relaties: informatie 

en consultatie leiden tot een beter management, verhoogde productiviteit en een sterkere 

concurrentiepositie van de onderneming. Over de concrete uitwerking hiervan, heeft 

UEAPME haar eigen idee: de vorm en de structuur van kmo‟s lenen zich uitstekend tot 

directe en rechtstreekse participatie van werknemers. UEPMA is, in tegenstelling tot ETUC, 

niet gewonnen voor een verlaging van de toepassingsdrempels. Meer zelfs, UEAPME vindt 

de huidige drempels te hoog en meent dat de verplichting om vertegenwoordigingsstructuren 

op te zetten in kmo‟s moeilijkheden en heel wat financiële en administratieve lasten met zich 

zal meebrengen
25

. 

 

AFDELING II. STANDPUNT VAN DE BELGISCHE WERKGEVERS EN WERKNEMERS 

 

23. Een recente studie
26

, uitgevoerd door SVO-Brussel, onderzoekt hoe 

werknemersvertegenwoordiging in kmo‟s wordt georganiseerd. Men toetst ook naar de 

tevredenheid bij de werknemers en de houding van werkgevers en werknemers tegenover de 

invoering van officiële overlegorganen. De resultaten zijn een belangrijke indicator naar de 

bereidheid tot én het slagen van een effectieve werknemersvertegenwoordiging in kmo‟s. 

De resultaten tonen alvast aan dat in heel wat kmo‟s sociaal overleg plaatsvindt. Het gaat 

meestal om informeel overleg dat rechtstreeks (persoonlijke gesprekken, evaluatie –of 

functioneringsgesprekken) plaatsvindt tussen de werkgever en de werknemer. Collectief 

                                                 
23

 T. WEBER, European Social Partners do not agree on EU regulation of information and consultation, 1997, 

www.eurofound.europa.eu/eiro/1997/10/inbrief/eu9710157n.htm. 
24

 Meegedeeld door Mevr. Helen Hoffman per e-mail dd. 4 april 2009. 
25

UEAPME, UEAPME proposals for simplification, 2005, 

www.ueapme.com/docs/pos_papers/2005/050720_Simplification.doc. 
26

 VERBOND VAN BELGISCHE ONDERNEMINGEN, Sociaal overleg in KMO‘s werkt, 2004, www.vbo-

feb.be/files/SVOstudie.pdf. De resultaten werden afgeleid uit een schriftelijke enquête waaraan 124 werkgevers 

en 193 werknemers aan werden onderworpen. Mikpunt van het onderzoek zijn bedrijven waar tussen de 20 en 

100 werknemers tewerkgesteld zijn. 

http://www.ueapme.com/docs/pos_papers/2005/050720_Simplification.doc
http://www.vbo-feb.be/files/SVOstudie.pdf
http://www.vbo-feb.be/files/SVOstudie.pdf
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overleg komt voor in grotere bedrijven en niet-familiebedrijven. Dit informele karakter van 

het sociaal overleg genereert volgens de deelnemende werkgevers en werknemers een aantal 

positieve effecten gaande van een grotere betrokkenheid en motivatie van de werknemers tot 

een betere verstandhouding met de directie. 61% van de ondervraagde werknemers is 

tevreden met deze situatie. Ongeveer 70% van de ondervraagde werkgevers denkt dat de 

werknemers tevreden zijn over de wijze waarop sociaal overleg wordt georganiseerd. Slechts 

6% van de werkgevers staat positief tegenover de invoering van officiële overlegorganen in 

vestigingen met meer dan 20 werknemers. Argumenten die zij aanhalen zijn de volgende: het 

is duur, complex, tijdrovend en ondermijnt de flexibiliteit. Bij de werknemers loopt dit cijfer 

op tot 33%. Hun argumenten luiden als volgt: officieel overleg is nuttig want de werknemer is 

niet voldoende op de hoogte van de sociale wetgeving; wanneer er geen bindende regelgeving 

is, zou alles afhangen van de goodwill van de werkgever. Opmerkelijk is dat werknemers die 

ontevreden zijn over de wijze waarop het informele sociale overleg wordt georganiseerd niet 

méér voorstander zijn van de invoering van officiële overlegorganen dan de werknemers die 

tevreden zijn met de huidige situatie. Deze cijfers zijn een belangrijk element in de discussie 

of er nood is aan de invoering van officiële overlegorganen. Het VBO maakte alvast gebruik 

van dit onderzoek om aan te tonen dat er geen draagvlak is voor het formaliseren van 

werknemersvertegenwoordiging via het invoeren van officiële overlegorganen in kmo‟s
27

.  

 

24. Ook UNIZO voerde een studie uit naar het sociale overleg in kmo‟s
28

. Deze studie leverde 

gelijkaardige resultaten op: 96% van de kmo-werkgevers pleegt overleg met zijn werknemers. 

80,7% overlegt minstens één keer per maand. Dat overleg gebeurt meestal op een informele 

manier of tijdens personeelsvergaderingen en gaat vooral over arbeidsorganisatie, veiligheids- 

en personeelsbeleid. De vakbonden daarentegen kampen met een heel slecht imago bij de 

kmo‟s. Volgens 67% van de ondervraagden beknotten vakbonden de vrijheid van 

ondernemen. Voor 69% speelt de vakbond geen positieve rol bij sociale conflicten in de 

onderneming. Slechts 10% vindt de beschermde status van de vakbondsafgevaardigde 

vanzelfsprekend. 76,2% ziet dat als een drempel om extra personeel aan te werven. Unizo 

concludeert uit de bevraging dat noch de kmo-werkgever noch de kmo-werknemer vragende 

partij is voor de invoering van formele overlegstructuren. Deze conclusie is volgens mij te 

verregaand want in dezelfde studie staat te lezen: ―Jammer genoeg beschikken we niet over 

                                                 
27

 J. LANGEROCK, SVO-studie: sociaal overleg in KMO‘s werkt. VBO: geen draagvlag voor vakbond in KMO, 

2004, www.vbo.be.  
28

 UNIZO, sociaal overleg in de KMO, 2006, www.unizo.be. 

http://www.vbo.be/
http://www.unizo.be/
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gegevens die aantonen hoe de werknemers in kmo‟s staan tegenover het (formele) sociaal 

overleg in hun ondernemingen. Wel leren we uit onze enquête dat de interesse van de 

werknemers in het overleg in de onderneming groot is. Slechts 22,7% van de werkgevers gaat 

ermee akkoord dat werknemers hier niet in zouden geïnteresseerd zijn
29

.” 

 

25. Een andere invalshoek betreft de vraag of de tevredenheid over de inspraakmogelijkheden 

groter is wanneer de participatie via vakbondsafgevaardigden wordt georganiseerd. Een studie 

van Y. DE WEERDT en G. VAN GYES toont aan dat de algemene tevredenheid over de inspraak 

van werknemers lager is wanneer er een structurele vakbondsaanwezigheid is
30

. Uit dat zelfde 

onderzoek blijkt verder dat 85 % van de bevraagde werknemers het belangrijk vindt dat er een 

wettelijk overlegorgaan is in de kmo. Bovendien verkiest 88 % van de bevraagden voor een 

systeem waarbij de werknemersvertegenwoordigers door alle werknemers gezamenlijk 

worden gekozen, eerder dan dat ze alleen door vakbondsleden worden gekozen, of door de 

vakbond of door de werkgever worden aangeduid
31

. Bij gebrek aan een wettelijk 

vertegenwoordigingsorgaan, wordt dit niet opgevangen door een niet-syndicale 

vertegenwoordiging, wordt gerapporteerd. Formele, uitgewerkte structuren van directe 

participatie zijn niet op grote schaal terug te vinden. 

 

26. Vooraleer uit deze verschillende onderzoeken conclusies worden getrokken, is het 

belangrijk te weten in welk kader deze verschillende bevragingen hebben plaatsgevonden: de 

SVO-studie gebeurde in opdracht van het VBO, in het onderzoek van UNIZO werden alleen 

werkgevers betrokken en de studie van DE WEERDT en VAN GYES werd gevoerd naar 

aanleiding van een verzoek daartoe door het ACV. De onderzoeken die kunnen gelinkt 

worden aan het VBO en UNIZO maken beiden melding van de tevredenheid van de 

werknemers met de huidige situatie en van de niet-noodzakelijkheid van de invoering van 

wettelijke overlegorganen. De studie in opdracht van het ACV luidt in heel andere zin. Wat de 

verschillende onderzoeken wel met elkaar gemeen hebben is het feit dat ze alle drie de indruk 

geven dat de aanwezigheid van vakbonden niet leidt tot een grotere tevredenheid over de 

werknemersinspraak. In buitenlands onderzoek komt men tot dezelfde bevinding: de meeste 

ondernemingen geven de voorkeur aan non-union collective consultation omdat dit volgens 

                                                 
29

 UNIZO, sociaal overleg in KMO, 2006, www.unizo.be.  
30

 Y. DE WEERDT  en G. VAN GYES, Werknemersinspraak in kleine bedrijven, instellingen en vestigingen, een 

enquete bij ACV-leden naar praktijken en verwachtingen –samenvattingen en conclusies -, Leuven, Hiva, 2005,  

12. 
31

 ibid.,14.  

http://www.unizo.be/
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hen effectiever is dan communicatie via de vakbonden. De klemtoon ligt er veel meer op 

harmonie en veel minder op conflicten
32

.  

 

HOOFDSTUK IV. ECONOMISCHE ANALYSE VAN DE INVOERING VAN EEN 

ALGEMEEN VERPLICHT SYSTEEM VAN WERKNEMERSVERTEGENWOORDIGING 

 

AFDELING I. GENEREERT DE VERPLICHTE INVOERING VAN 

WERKNEMERSVERTEGENWOORDIGING EEN REM OP INVESTERINGEN EN HET 

CREEEREN VAN NIEUWE KMO‘s  

 

27. De rechten inzake informatie en raadpleging moeten worden afgewogen tegen de 

mogelijke impact op de organisatie van de ondernemingen. De Europese Commissie is steeds 

van mening geweest dat het creëren van een wettelijk kader voor informatie en raadpleging 

geen belemmering mag zijn voor de ontwikkeling van kmo‟s. Het algemeen kader mag geen 

administratieve, financiële of juridische lasten opleggen die van die aard zijn dat ze de 

ontwikkeling en groei van kmo‟s beperken. Bovendien was dit ook de reden waarom het 

toepassingsgebied van de Kaderrichtlijn aanvankelijk beperkt was tot ondernemingen vanaf 

50 werknemers
33

. 

 

28.  De vrees dat een algemeen kader een negatieve invloed zou hebben op de ontwikkeling 

van kmo‟s bestond dus wel degelijk. Die vrees is niet geheel ongegrond. Bepaald onderzoek 

bevestigt dat verhoogde werknemersinspraak kan leiden tot een vertraagd 

besluitvormingsproces en een negatieve invloed kan hebben op investeringen
34

. Anderzijds is 

er recenter onderzoek dat het tegendeel bewijst: de veronderstelling dat werknemersinspraak 

investeerders tegenhoudt om een onderneming financieel te ondersteunen waardoor de 

ondernemer verplicht wordt zijn heil te zoeken bij bankleningen leeft bij velen, maar blijkt 

                                                 
32

 A. WILKINSON, T. DUNDON, M. MARCHINGTON en P. ACKERS, “Changing patterns of Employee Voice”, JIR 

2004, 46 (3), 298. 
33

 Art. 2 § 1.a Voorstel Kaderrichtlijn, A4 0186/1999, Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad 

tot instelling van een algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers in de 

Europese Gemeenschap, 31 maart 1999, 7. 
34

 T.B. HIRSCH, Labor Unions and the Economic Performance of Firms, Kalamazoo, W.E. Insitute for 

Employment Research, 1991, 47. 
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niet gegrond
35

. Een medebeslissingsrecht in de Raad van Bestuur voor werknemers blijkt voor 

de investeerders daarentegen wel een belangrijke hinderpaal
36

. 

 

29. Er wordt ook vaak geopperd dat de verplichte informatie -en consultatieprocedures 

buitenlandse (= landen die geen deel uitmaken van de Europese Unie) investeerders zullen 

afschrikken. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld, merkt men op dat Amerikaanse 

bedrijfsleiders het sowieso al moeilijk hebben met de informatie en consultatie betreffende 

collectieve ontslagen, overgang van ondernemingen,…Nochtans trok het Verenigd koninkrijk 

heel wat buitenlandse investeerders aan, juist omdat de informatie -en consultatieplichten veel 

minder vergaand waren dan bijvoorbeeld in Frankrijk en Duitsland. Men vreest dan ook dat 

de invoering van een algemeen wettelijk kader betreffende informatie en raadpleging een 

negatieve invloed zal hebben op de bereidheid van buitenlandse investeerders om in het 

Verenigd Koninkrijk te investeren
37

. 

 

30.  Vandaag worden de informatie –en consultatieprocedures ten gevolge van de financiële 

crisis nog harder onder druk gezet. Deze procedures worden heel vaak beschouwd als 

procedures die het reactievermogen van de onderneming belemmeren en lam leggen. In de 

huidige economische context is het nochtans van uitermate belang dat de procedure door alle 

belanghebbende partijen gezien wordt als een instrument dat hen optimaal in staat stelt te 

anticiperen op de economische en sociale gevolgen van veranderingen in de context van 

ondernemingen. De basisprocedure moet aldus in heel de Europese Unie gekend én erkend 

worden. “Elk bedrijf op Europese bodem moet, wanneer het geconfronteerd wordt met een 

dergelijke verandering van zijn economische context, over dezelfde instrumenten beschikken 

om te anticiperen en zich voor te bereiden als zijn concurrenten in de Unie. Dit bevordert een 

gezonde concurrentie in overeenstemming met de regels van de interne markt”, aldus Jean 

Louis Cottigny in een rapport aan de Europese Commissie
38

. 

 

AFDELING II. KOSTEN –EN BATENANALYSE  

 

                                                 
35

 J. ADDISON, T. SCHANK, C. SCHNABEL en J. WAGNER, Do Works Councils Inhibit Investment?, IZA 

Discussion Paper No 1473, Bonn, 2005, 3. 
36

 Ibid., 16.  
37

 X., New National Works Council Directive could have impact on international investment in U.K., 2001, 

www.bryancave.com/newsevents/news/Detail.aspx?news=1969. 
38

 A6-0023/2009, Report on the implementation of Directive 2002/14/EC establishing a general framework for 

informing and consulting employees in the European Community, 27 januari 2009, 11. 
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31.  In verschillende onderzoeken werd reeds gewezen op de vele voordelen van het 

betrekken van de werknemers door het uitwisselen van informatie of het organiseren van 

consultatieprocedures allerhande. Het is echter van belang na te gaan waar het oorzakelijk 

verband tussen beide ligt. Leiden de informatie en consultatieprocedures werkelijk tot deze 

voordelen of zijn het ondernemingen met een hogere productiviteit en bijgevolg meer 

inkomsten die het zich kunnen permitteren om dergelijke informatie –en 

consultatieprocedures te organiseren? Hoogstwaarschijnlijk werkt de causaliteit in beide 

richtingen
39

. 

 

32.  In volgende paragrafen wordt nagegaan welke de kosten en de baten zijn die met 

dergelijke raadplegingsprocedures gepaard gaan. Kosten en baten zijn er bovendien voor 

verschillende partijen. Het gaat dus niet alleen om werknemers en werkgevers. Ook de 

economie en de overheid zijn betrokken partijen. 

 

33.  Wat de kosten voor de werkgever betreft kan een onderscheid worden gemaakt tussen 

eenmalige opstartkosten (one-off costs) en permanente kosten (running costs)
40

. Onder de 

eenmalige opstartkosten kunnen worden ondergebracht: kosten die moeten worden gemaakt 

om zichzelf met de wetgeving vertrouwd te maken, kosten om de werknemers over de 

wetgeving te informeren, kosten met het oog op het verkiezen van 

werknemersvertegenwoordigers,… Met permanente kosten bedoelt men de kosten voor het 

werkelijk organiseren van de informatie en raadpleging: het organiseren van vergaderingen,.... 

Op korte termijn blijken er voor de werkgever geen baten te zijn. Op lange termijn 

daarentegen leidt de betrokkenheid van de werknemers tot een grotere motivatie en een 

hogere productiviteit wat meeropbrengsten impliceert voor de werkgever. Over die voordelen 

werden al ettelijke onderzoeken gevoerd. Uit het onderzoek High Performance Workplaces: 

the role of employee involvement in a modern economie van het DEPARTMENT OF TRADE EN 

INDUSTRY
41

 kwamen alvast volgende voordelen naar voor: het personeel voelt zich meer 

betrokken; het personeel is beter op de hoogte van het ondernemingsklimaat en zou beter 

voorbereid zijn op en meer bereid zijn tot veranderingen, zelfs wanneer die veranderingen 

minder aangename gevolgen hebben voor de werknemers; een lager absenteïsme van de 

                                                 
39

 J. ADDISON, C. SCHNABEL en J. WAGNER, “Works Councils in Germany: their effects on establishment 

performance”, Oxford Economic Papers 2001, 660. 
40

 DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY, Explanatory Memorandum to the information and consultation of 

employees regulations 2004, www.opsi.gov.uk/si/si2004/draft/em/uksidem_0110505107_en.pdf, 7. 
41

 P. HEWITT, High Performance Workplaces: the role of employee involvement in a modern economy, 2002, 

www.berr.gov.uk/files/file26555.pdf, 14. 

http://www.opsi.gov.uk/si/si2004/draft/em/uksidem_0110505107_en.pdf
http://www.berr.gov.uk/files/file26555.pdf
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werknemers, verhoogde innovatie,...Het is echter niet altijd evident werkgevers te overtuigen 

van het bestaan van deze voordelen. Het blijft uiteraard zeer moeilijk om deze voordelen in 

geld te waarderen. Onderzoek toont aan dat deze voordelen ook door de werkgevers zelf 

worden ervaren
42

. 

 

34.  Vanuit het standpunt van de werknemers en werknemersvertegenwoordigers is er sprake 

van een aantal baten. Door het feit dat er een recht is op informatie en consultatie voelen zij 

zich veel meer betrokken bij de onderneming. Dit resulteert in een verhoogde tevredenheid 

over de job. Dit effect werd geconstateerd in verschillende lidstaten
43

. Tsjechisch onderzoek 

geeft aan dat werknemers die aangemoedigd worden om nieuwe ideeën naar voor te brengen, 

wier werkgever een open communicatie hoog in het vaandel draagt en er geen moeite mee 

heeft dat er openlijk gediscussieerd wordt, meer tevreden zijn met hun baan
44

. Mogelijke 

kosten voor de werknemers en hun vertegenwoordigers zullen zich vooral manifesteren als er 

disputen rijzen met de werkgever waardoor men gerechtelijke of administratieve procedures 

moet aanvangen. 

 

35. Ook de economie ondervindt voordelen van de informatie -en consultatieprocedures 

georganiseerd door de werkgever. Tevredenheid en een hogere betrokkenheid bij de 

werknemer brengt een kettingreactie op gang die de gehele economische en financiële markt 

beïnvloedt
45

. Betrokkenheid van de werknemers zorgt voor een hogere productiviteit en 

innovatie in de onderneming. Dit fenomeen leidt op zijn beurt naar een economie die 

gekenmerkt wordt door een hogere mate van concurrentie. De rendabiliteit van de 

onderneming neemt toe en dit heeft een positieve weerslag op de beurskoersen.  

 

36.  De overheid zal ten gevolge van de nieuwe regelgeving ook een aantal kosten moeten 

maken. Ze zal een campagne moeten opzetten met de bedoeling iedereen op de hoogte te 

stellen van de nieuwe wetgeving. Eventueel zullen er ook kosten worden gemaakt ten gevolge 

van de aanstelling van inspecteurs die op de naleving van de wetgeving moeten toezien. 

                                                 
42

 T. DUNDON, D. CURRAN, M. MALONEY en P. RYAN, Organisational Change and Employee Information and 

Consultation, Galway, 2003, www.enterp.ie/publications/employment/2004/organisationalchange.pdf, 15. 
43

 EUROPEAN FOUNDATION FOR THE IMPROVEMENT OF WORKING AND LIVING CONDITIONS, Measuring job 

satisfaction in surveys – Comparative analytical report, 2007, www.eurofound.europa.eu, 15. 
44

 EUROPEAN FOUNDATION FOR THE IMPROVEMENT OF LIVING AND WORKING CONDITIONS, Measuring job 

satisfaction in surveys – Comparative analytical report, 2007, www.eurofound.europa.eu, 16. 
45

 S. VITOLS, Prospects for trade unions in the evolving European System of corporate governance, Brussel, 

ETUI, 2005, 16. 

http://www.enterp.ie/publications/employment/2004/organisationalchange.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/
http://www.eurofound.europa.eu/
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37. Voor verschillende partijen blijken er zowel kosten als baten te zijn. Vraag is nu of de 

baten de kosten overtreffen. In een economie gefundeerd op competitiviteit en concurrentie is 

deze vraag nog belangrijker. VITOLS stelt dan ook dat nieuwe instrumenten moeten getoetst 

worden aan hun bijdrage aan de competitiviteit van ondernemingen. Dit betekent dat inspraak 

van werknemers enkel moet blijven bestaan wanneer er een positief verband is tussen de 

inspraak en de financiële resultaten van de onderneming. FRANCA gelooft dat inspraak van 

werknemers hand in hand kan gaan met een concurrentiële economie en dat het ene de 

ontwikkeling van het andere niet noodzakelijk in de weg staat
46

. 

38. Op basis van een reguleringsimpactanalyse naar aanleiding van de uitvaardiging van de 

Employees Information and Consultation Regulations 2004 in het Verenigd Koninkrijk heeft 

men gepoogd een raming te maken van deze kosten en baten
47

. Verschillende opties werden 

onderzocht (zowel de kosten voor een opt-in systeem als een opt-out systeem
48

) en de door 

het Verenigd Koninkrijk gekozen optie bleek aanzienlijk minder kosten met zich mee te 

brengen voor de bedrijfswereld in zijn totaliteit dan de verplichte oprichting van een 

ondernemingsraad in elke onderneming boven een bepaalde drempel.  

39.  In Nederland werd in het kader van een onderzoek naar de nalevingskosten van bestaande 

wetgeving de WOR-wet onder de loep genomen. De nalevingskosten die voortvloeien uit de 

WOR-wet bedragen voor het gehele bedrijfsleven € 430 miljoen (op basis van cijfergegevens 

waaruit blijkt dat 76 % van de OR-plichtigen zijn verplichtingen effectief nakomt; indien dit 

100 % zou zijn, loop de kost op tot € 565 miljoen). Dit komt neer op € 32.867 per 

onderneming. Mocht de WOR-wet afgeschaft worden, heeft dit niet als gevolg dat er geen 

enkele vorm van medezeggenschap meer aanwezig zou zijn. De participanten aan het 

onderzoek geven aan dat ze in dat geval enkel bepaalde verplichtingen zouden terugschroeven 

(minder frequent overleg, geen opleidingen meer in het kader van medezeggenschap,…). Er is 

dus geen volledige internalisatie van de wetgeving in het bedrijfsleven doch wel een 

substantiële. Berekend komt dit neer op 68 % van de nalevingskosten
49

 of  € 292 miljoen voor 

                                                 
46

 V. FRANCA en F. ALIAS, “Are the EU directives on Employees‟Participation Following the Changes in the 

Labour Market”, ontvangen per e-mail dd. 19 maart 2009, 2. 
47 DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY, Explanatory memorandum to the information and consultation 

of employees regulations 2004, www.opsi.gov.uk/si/si2004/draft/em/uksidem_0110505107_en.pdf. 
48

 Voor een verklaring infra 30, nr. 75.  
49

 J.J. BOOG en A.F.M. NIJSEN, Pilotonderzoek overige nalevingskosten van bestaande wetgeving, Onder welke 

randvoorwaarden is kwantificering mogelijk en is deze bruikbaar om zinnige reductievoorstellen op te stellen?, 

Zoetermeer, 2007, www.actal.nl/ufc/file/actal_sites/96c3305a2e394b2abfe7ab7756aff733/pu/EIM-

eindrapportage_meten%20overige%20nalevingskosten%20met%20EIM-meetmodel%20SIROCCO.pdf, 34.  

http://www.opsi.gov.uk/si/si2004/draft/em/uksidem_0110505107_en.pdf
http://www.actal.nl/ufc/file/actal_sites/96c3305a2e394b2abfe7ab7756aff733/pu/EIM-eindrapportage_meten%20overige%20nalevingskosten%20met%20EIM-meetmodel%20SIROCCO.pdf
http://www.actal.nl/ufc/file/actal_sites/96c3305a2e394b2abfe7ab7756aff733/pu/EIM-eindrapportage_meten%20overige%20nalevingskosten%20met%20EIM-meetmodel%20SIROCCO.pdf
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het bedrijfsleven of € 22.350 per onderneming. Deze kosten worden door de bedrijfsleiders 

aldus beschouwd als overbodige meerkosten die men liever gereduceerd wil zien. 

40.  Critici werpen op dat dergelijke I&C-procedures de werkgever en de werknemers van 

hun werk houden. De procedures kosten veel geld, terwijl het uiteindelijk toch nog de 

werkgever is die beslist. Ondertussen is ook veel tijd verloren gegaan. In tijden dat de 

ondernemingswinsten en het productieniveau dalen, vindt men het dan ook niet opportuun “to 

promote regulation rather than innovation
50

”. Bovendien worden concurrerende industriële 

grootmachten zoals India en China niet geconfronteerd met deze kosten. Dit is niet 

bevorderlijk voor de concurrentiepositie van de Westerse landen. Al bij al blijkt het met deze 

kosten nog mee te vallen: “If you take together the gross costs of all employment legislation 

introduced since 1997, it is around £4 per worker per week, and that includes all the benefits 

that go to workers. If you take just the administrative costs, we are talking about just 3 pence 

for each worker each week. That is not going to make a great deal of difference to the 

competitiveness of British industry”, aldus Lord SAINSBURY OF TURVILLE als wederwoord op 

de hierboven geformuleerde kritiek.  

41. Vandaag moet men de informatie –en consultatieprocedures ook bekijken vanuit een 

ander perspectief. Informatie –en consultatieverplichtingen mogen niet langer uitsluitend 

worden afgerekend op grond van de uitkomst van een kosten/baten analyse. Informatie en 

consultatie verdienen ook een plaats in het Europese ondernemingsbeleid zoals uitgestippeld 

in de Lissabon Strategie
51

: de Europese Unie moet tegen 2010 de meest concurrerende en 

dynamische kenniseconomie ter wereld worden. De focus op kennis wordt het ultieme middel 

voor de Europese lidstaten om zich te onderscheiden van de lage loonlanden. Door te 

investeren in human capital moeten zij in de toekomst de concurrentie kunnen aangaan met 

deze landen. Het aanbieden van een sterk ontwikkelde kennis moet hét element worden 

waarmee Europese ondernemingen kunnen uitpakken om investeerders te overtuigen. Een 

knowledge based economy is ondenkbaar zonder de betrokkenheid van de werknemers. Dit 

wordt tevens erkend door VAN GYES en HERON
52

. 

                                                 
50

 Baroness Miller of Hendon tijdens de Lords Sitting van 21 december 2004 ter bespreking van de omzetting 

van de Kaderrichtlijn in het Verenigd Koninkrijk.  
51

 COM(2005) 24 final, Communication to the Spring European Council: Working Together for Growth en Jobs, 

A New Start for the Lisbon Strategy, 2 februari 2005. 
52

 G. VAN HYES en L. HERON, Bridges to the future: industrial relations as a key to strengthening innovation in 

Europe, Leuven, 2002, 

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/innovation_policy/studies/studies_industrial_relations_brochure.pdf, 9.  

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/innovation_policy/studies/studies_industrial_relations_brochure.pdf
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42.  Uit volgend onderdeel zal blijken dat inspraak van de werknemers geen nieuw element is 

in het beleid van de Europese Unie. Reeds verschillende decennia is werknemersinspraak een 

belangrijke component van het Europese sociale beleid. Toch is het ooit ook anders 

geweest… 
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DEEL II. 

EUROPA EN HAAR SOCIALE POLITIEK 

 

    "I have been heartened to hear calls for more social Europe the 

past week and sincerely hope that this translates into real support for Commission proposals 

   in the social field ... I hope this message is not forgotten when the dust 

                                                             settles…
53

.‖

    

HOOFDSTUK I. INLEIDING 

 

43.  De doelstelling van het Verdrag van Rome tot oprichting van de EEG
54

  (Europese 

Economische Gemeenschap) is, zoals de naam al laat vermoeden, geconcentreerd rond een 

economische kern: het instellen van een gemeenschappelijke markt en de realisatie van vrij 

verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen. Maatregelen op sociaal vlak zouden de 

economische integratie belemmeren. Er was geen ruimte voor een harmoniserend Europees 

sociaal beleid. Ook al bevatte het verdrag een titel die refereert naar een sociaal beleid, de 

artikelen die onder deze titel ondergebracht werden, waren te specifiek en te beperkt om als 

basis te dienen voor een sociaal beleid.  

 

44.  In de jaren ‟60, begin de jaren ‟70 komt er een fundamentele verandering in de opvatting 

over een al dan niet Europese interventie op sociaal vlak. Sociale onrust, recessie en de 

oliecrisis vormen de onmiddellijke aanleiding voor deze kentering
55

. Men wordt zich bewust 

van het feit dat een sociaal beleid een noodzakelijke voorwaarde is voor de realisatie van de 

interne markt. In deze periode is de Europese wetgever erg actief op sociaal vlak met onder 

andere de uitvaardiging van richtlijnen betreffende gelijke verloning voor mannen en 

vrouwen
56

, veiligheid en gezondheid op het werk,… Het is in dezelfde periode dat inspraak 

van werknemers voor het eerst op de voorgrond treedt. Inspraak van werknemers is een 

materie die vanaf dan door de Europese beleidsmakers niet meer zal losgelaten worden. The 

Explanatory Statement gevoegd bij het voorstel voor de Kaderrichtlijn herhaalt dat informatie, 

                                                 
53

 P. FLYNN, voormalig Europees Commissaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de nasleep van de Renault-

affaire. 
54

 Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, ondertekend te Rome op 25 maart 1957. 
55

 C. BARNARD, EC Employment Law, Oxford, Oxford University Press, 2006, 9. 
56

 Richtl. Raad nr. 1975/117, 10 februari 1975 betreffende het nader tot elkaar brengen van de wetgevingen der 

lidstaten inzake de toepassing van het beginsel van gelijke verloning voor mannelijke en vrouwelijke 

werknemers, Pb.L.  19 februari 1975, afl. 45, 19-20. 
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consultatie en participatie van werknemers een sleutelthema is in het Europees beleid sinds de 

Raad in 1974 het eerste sociaal actie programma heeft aangenomen
57

.  

 

45.  Dit is niet verwonderlijk daar het recht van de werknemers op informatie en consultatie 

gewaarborgd wordt door art. 21 van het herziene E.S.H. (European Social Charter/Europees 

Sociaal Handvest)
58

 en art. 27 van het Charter of Fundamental Rights of the European Union/ 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (2000)
59

. Ook in de artikelen 17
60

 en 

18
61

 van het Community Charter of Fundamental Social rights for Workers/ 

Gemeenschapshandvest van de Sociale Grondrechten (1989) wordt voornoemd recht 

gewaarborgd. In het intussen gewijzigde EG-verdrag
62

, meer bepaald in art. 136
63

 en art.137
64

 

                                                 
57

 A4-0186/99, Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot instelling van een algemeen kader 

betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers in de Europese Gemeenschap, 31 maart 1999, 

19. 
58

 “Teneinde de doeltreffende uitoefening van het recht van werknemers op informatie en overleg binnen de 

onderneming te waarborgen, verbinden de Partijen zich ertoe maatregelen te nemen of te bevorderen waardoor 

de werknemers of hun  vertegenwoordigers, overeenkomstig de nationale wetgeving en praktijk, in staat worden 

gesteld om: a) regelmatig of te gelegener tijd op een begrijpelijke wijze te worden geïnformeerd over de 

economische en financiële toestand van de onderneming waarbij zij in dienst zijn, met dien verstande dat de 

openbaarmaking van bepaalde informatie waardoor de onderneming zou kunnen worden benadeeld, kan worden 

geweigerd of dat er kan worden geëist dat deze informatie vertrouwelijk wordt behandeld; en b) tijdig te worden 

geraadpleegd over voorgestelde beslissingen die de belangen van de werknemers aanzienlijk zouden kunnen 

beïnvloeden en met name over beslissingen die grote gevolgen zouden kunnen hebben voor de werkgelegenheid 

binnen de onderneming”, art. 21 Herziene Europees Sociaal Handvest, 3 mei 1996 gedaan te Straatsburg. 
59

 “Recht op voorlichting en raadpleging van de werknemers binnen de onderneming. De werknemers of hun 

vertegenwoordigers moeten zekerheid krijgen dat zij op passende niveaus tijdig worden voorgelicht en 

geraadpleegd, in de gevallen en onder de voorwaarden waarin het Gemeenschapsrecht en de nationale 

wetgevingen en praktijken voorzien”, art. 27 Handvest van 7 december 2000 van de grondrechten van de 

Europese Unie, Pb. C. 364, 18 december 2000. 
60

 “Information, consultation and participation of workers must be developed along appropriate lines, taking 

account of the practices in force in the various Member States”, art. 17 Gemeenschapshandvest van de Sociale 

Grondrechten 
61

 “This shall apply especially in companies in two or more Member States in the European Community. Such 

information, consultation and participation must be implemented in due time, particularly in the following cases: 

when technological changes which, have major implications for the work force, are introduced into 

undertakings; in connection with restructuring operations in undertakings or in cases of mergers having an 

impact on the employment of workers; in cases of collective redundancy procedures; when transfrontier workers 

in particulare are affected by employment policies pursued by the undertaking where they are employed”, art. 18 

Gemeenschapshandvest van de Sociale Grondrechten 
62

 Art. 8 Verdrag betreffende de Europese Unie ondertekend te Maastricht op 7 februari 1992, Pb. C. 191, 27 juli 

1992.  
63

 “De Gemeenschap en de lidstaten stellen zich, indachtig sociale grondrechten zoals vastgelegd in het op 18 

oktober 1961 te Turijn ondertekend Europees Sociaal Handvest en in het Gemeenschapshandvest van de sociale 

grondrechten van de werkenden van 1989, ten doel de bevordering van de werkgelegenheid, de gestage 

verbetering van de levensomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden, zodat de onderlinge aanpassing daarvan op 

de weg van de vooruitgang wordt mogelijk gemaakt, alsmede een adequate sociale bescherming, de sociale 

dialoog, de ontwikkeling van de menselijke hulpbronnen om een duurzaam hoog werkgelegenheidsniveau 

mogelijk te maken, en de bestrijding van uitsluiting. Te dien einde leggen de Gemeenschap en de lidstaten 

maatregelen ten uitvoer waarin rekening wordt gehouden met de verscheidenheid van de nationale gebruiken, 

met name op het gebied van contractuele betrekkingen, alsmede met de noodzaak om het concurrentievermogen 

van de economie van de Gemeenschap te handhaven. Zij zijn van mening dat een dergelijke ontwikkeling zal 

voortvloeien zowel uit de werking van de gemeenschappelijke markt waardoor de harmonisatie der sociale 
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verbinden de Europese Gemeenschap en de lidstaten er zich toe maatregelen te treffen met het 

oog op een concrete invulling van voornoemde grondrechten. 

 

46.  In het licht van deze bepalingen zijn een viertal richtlijnen ontsproten. Richtlijn 

2002/14/EG hoort ook in dit rijtje thuis doch verdient een afzonderlijke behandeling omdat ze 

een overkoepelende draagwijdte heeft in tegenstelling tot de andere drie richtlijnen waarvan 

de kernprincipes kort zullen worden aangehaald, maar niet nadat eerst aandacht wordt 

geschonken aan een ander initiatief dat het echter, desondanks de goede bedoelingen, niet 

gehaald heeft: het Vredelingvoorstel. 

 

HOOFDSTUK II. VREDELINGVOORSTEL 

 

47.  Bedoeling van het voorstel-Vredeling, daterende uit de jaren ‟80, was de lidstaten te 

verplichten regels in te voeren betreffende informatie en consultatie van werknemers in 

concerns met twee of meer vestigingen, in hetzelfde land of in verschillende lidstaten. Het 

kernprincipe was dat het lokale management voldoende informatie moest ontvangen van de 

nationale onderneming of van de groep zodanig dat het lokale management op zijn beurt 

informatie en consultatie kon organiseren ten gunste van de werknemers, ook voor die 

gevallen waarin belangrijke beslissingen voor de lokale afdeling in verafgelegen 

hoofdkwartieren werden genomen
65

. Het voorstel kende heftige voor –en tegenstanders. De 

thematiek werd gepolariseerd waardoor ernstig overleg onmogelijk werd
66

. 

 

 

                                                                                                                                                         
stelsels zal worden bevorderd, als uit de in dit Verdrag bepaalde procedures en het nader tot elkaar brengen van 

wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen”, art. 136 EG-verdrag.  
64

 “Ter verwezenlijking van de doelstellingen van artikel 136 wordt het optreden van de lidstaten op de volgende 

gebieden door de Gemeenschap ondersteund en aangevuld: a) de verbetering van met name het arbeidsmilieu, 

om de veiligheid en de gezondheid van de werknemers te beschermen; b) de arbeidsvoorwaarden; c) de sociale 

zekerheid en de sociale bescherming van de werknemers; d) de bescherming van de werknemers bij de 

beëindiging van de arbeidsovereenkomst; e) de informatie en de raadpleging van de werknemers; f) de 

vertegenwoordiging en collectieve verdediging van de belangen van de werknemers en werkgevers, met inbegrip 

van de medezeggenschap, onder voorbehoud van lid 5; g) de werkgelegenheidsvoorwaarden voor onderdanen 

van derde landen die op wettige wijze op het grondgebied van de Gemeenschap verblijven; h) de integratie van 

personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten, onverminderd artikel 150; i) de gelijkheid van mannen en 

vrouwen wat betreft hun kansen op de arbeidsmarkt en de behandeling op het werk; j) de bestrijding van sociale 

uitsluiting; k) de modernisering van de stelsels van de sociale bescherming, onverminderd punt c. (...)”, art. 137 

EG-verdrag.  
65

 R. BLANPAIN, Inspraak van werknemers in de Europese Unie: De Europese Ondernemingsraad – De 

Europese naamloze vennootschap – Informatie en raadpleging van werknemers, Brussel, Larcier, 2002, 1. 
66

 F. DORSSEMONT, R. MATTHIJSSENS en O. VANACHTER, De Ondernemingsraad, Mechelen, Kluwer, 

1986, 463. 
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HOOFDSTUK III. RICHTLIJN 1994/45/EG VAN 22 SEPTEMBER 1994 

 

48. Richtlijn 94/45/EG van de Raad 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 werknemers kwam tot stand na 

jarenlange discussies en behandelt het onderwerp dat in het voorstel-Vredelingen reeds eerder 

aan de orde was. Centraal staat de oprichting van een Europese Ondernemingsraad en de 

instelling van I&C-procedure in geval van het zich voordoen van grensoverschrijdende 

kwesties die aanzienlijke gevolgen hebben voor de belangen van de werknemers
67

. 

 

HOOFDSTUK IV. RICHTLIJN 1998/59/EG VAN 20 JULI 1998  

 

49.  De richtlijn betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake 

collectief ontlag voorziet in informatie -en consultatieprocedures in geval van collectief 

ontslag. Collectief ontslag wordt gedefinieerd aan de hand van de verhouding tussen het 

aantal mensen dat wordt ontslagen en de totale tewerkstelling van een plaatselijke eenheid. De 

werkgever moet de werknemersvertegenwoordigers consulteren met het oog op het bereiken 

van een overeenkomst
68

. Opdat de werknemersvertegenwoordigers constructieve voorstellen 

zouden kunnen doen, is de werkgever gehouden hen tijdig en schriftelijk bepaalde informatie 

mede te delen. Een specifieke procedure moet worden gevolgd.  

 

50. De eerste richtlijn betreffende het collectief ontslag dateert van 1975. Richtlijn 

1975/29/EEG
69

 moest werknemers in geval van collectief ontslag een betere bescherming 

bieden. Deze richtlijn werd ingevoerd nadat de Duitse onderneming AKZO 5000 werknemers 

wilde ontslaan. De onderneming onderzocht eerst hoeveel kosten de ontslagen met zich 

zouden meebrengen in de verschillende lidstaten. Waar de kosten het laagste waren, werden 

                                                 
67

 Art. 6.3 Richtlijn tot instelling van een Europese Ondernemingsraad. 
68

 Art. 2 Richtlijn Collectief Ontslag. 
69

 Richtl. Raad nr. 1975/29, 17 februari 1975 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten 

inzake collectief ontslag, Pb. L. 22 februari 1975, afl. 48, 29-30.  
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werknemers ontslagen
70

. Nadat Richtlijn 1975/29/EEG eerder werd gewijzigd door Richtlijn 

92/56/EEG
71

 zijn beide richtlijnen nu vervangen door Richtlijn 1998/59/EG. 

 

HOOFDSTUK V. RICHTLIJN 2001/23/EG VAN 12 MAART 2001  

 

51.  Informatie en consultatie zijn ook belangrijke componenten in de Richtlijn betreffende 

het behoud van de rechten van de werknemers bĳ overgang van ondernemingen, vestigingen 

of onderdelen van ondernemingen of vestigingen. Vervreemder en verkrijger moeten de 

werknemersvertegenwoordigers informatie verstrekken over de datum of voorgenomen datum 

van de overgang, de reden van de overgang, juridische, economische en sociale gevolgen voor 

de werknemers en de maatregelen die overwogen worden tegenover de werknemers. Deze 

informatie moet tijdig worden verstrekt. Met tijdig wordt bedooeld „voor de overgang‟
72

. Als 

de verkrijger of de overnemer maatregelen overweegt tegenover de eigen werknemers, 

moeten de werknemersvertegenwoordigers eerst worden geraadpleegd ten einde tot een 

akkoord te komen. 

 

52.  Net zoals het geval was bij de Richtlijn Collectief Ontslag kent ook deze richtlijn een 

voorganger. De eerste versie dateert van 1977
73

. In 1998 werd de richtlijn herzien door 

Richtlijn 1998/50/EG van de Raad van 29 juni 1998 tot wijziging van Richtlijn 

1977/187/EEG inzake het behoud van de rechten van werknemers bij overgang van 

ondernemingen, vestigingen of onderdelen van vestigingen
74

. 

 

HOOFDSTUK VI. RICHTLIJN 2002/14/EG VAN 11 MAART 2002  

 

53.  De Kaderrichtlijn heeft als doel de communautaire richtlijnen inzake collectief ontslag, de 

overgang van ondernemingen en de richtlijn inzake de instelling van een Europese 

Ondernemingsraad aan te vullen. Men poogt de lacunes en tekortkomingen in zowel nationale 

                                                 
70

 R. BLANPAIN, Labour Law and Industrial Relations of the European Community, Kluwer, Deventer, 1991, 

153. 
71

 Richtl. Raad nr. 1992/56, 24 juni 1992 tot wijziging van de Richtlijn 75/129/EEG betreffende de aanpassing 

van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag, Pb. L. 26 augustus 1992, afl. 245, 3-5.   
72

 Art. 7 Richtlijn Overgang van Ondernemingen. 
73

 Richtl. Raad nr. 1977/187, 14 februari 1977 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgeving van de 

lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, 

vestigingen of onderdelen daarvan, Pb. L. 5 maart 1977, afl. 61, 26-28.   
74

 Richtl. Raad nr. 1998/50, 29 juni 1998 tot wijziging van Richtlijn 77/187/EEG inzake de onderlinge 

aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij 

overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van vestigingen, Pb. L. 17 juli 1998, afl. 201, 88-92. 
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als communautaire bepaling aangaande informatie en raadpleging van werknemers weg te 

werken
75

. Dat de bestaande regelgeving niet volstond, kwam pijnlijk aan het licht toen de 

directie van autofabrikant Renault in 1997 vanuit het niets meedeelde dat de vestiging in 

Vilvoorde de deuren moest sluiten. Minstens 3000 mensen zouden ontslagen worden. De 

beslissing was onomkeerbaar. Werknemervertegenwoordigers waren niet op voorhand 

geïnformeerd en geconsulteerd om begeleidende sociale maatregelen voor te stellen. De 

directie maakte gebruik van art. 13 Richtlijn tot Instelling van een Europese 

Ondernemingsraad om te ontsnappen aan de informatie –en consultatieverplichtingen. Dit 

artikel stelt ondernemingen vrij van de verplichtingen die door de richtlijn worden opgelegd 

wanneer in de onderneming een voor alle werknemers geldende overeenkomst inzake 

grensoverschrijdende informatie en raadpleging van de werknemers van kracht is op het 

ogenblik van tenuitvoerlegging van de richtlijn.  

 

54. Deze gebeurtenissen vormden de directe aanleiding voor de ontwikkeling van de 

Kaderrichtlijn. In overweging 6 van de Kaderrichtlijn wordt uitdrukkelijk gesteld dat de 

bestaande nationale en communautaire regelgeving die nochtans als doel hebben de 

werknemers te betrekken bij het nemen van beslissingen die hun belangen treffen, niet steeds 

hebben kunnen vermijden dat er beslissingen werden genomen die de werknemers 

rechtstreeks treffen zonder dat ze op voorhand werden geïnformeerd en geconsulteerd.  

 

55. De idee achter de Kaderrichtlijn was niet nieuw. Reeds in 1995 had de Europese 

Commissie een mededeling gedaan inzake informatie en raadpleging van werknemers. Deze 

mededeling is te situeren ter uitvoering van het Sociaal Actieprogramma voor de middellange 

termijn 1995-1997 van de Europese Commissie
76

. Door de hele Renault-affaire klonk de 

vraag naar een Europees wetgevend initiatief inzake informatie en consultatie steeds luider. In 

juni 1997 werden de Europese sociale partners voor het eerst geconsulteerd. Vijf jaar later is 

de Kaderrichtlijn eindelijk een feit. Deze lange periode is te verklaren door de onwil van de 

Europese sociale partners om met elkaar te onderhandelen over een tekst overeenkomstig art. 

4 (2) van het Sociaal Protocol met als gevolg dat de Commissie moest tussenkomen en zelf 

een ontwerptekst opmaken. 

                                                 
75

 Advies van het Comité van de Regio‟s over het „Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot instelling van een 

algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers in de Europese Gemeenschap‟, 

Pb. C. 16 mei 2001, afl. 144, 58-59. 
76

 COM (1995) 134 definitief, Med. van de Commissie aan de Raad, aan het Europees Parlement, aan het 

Economisch en Sociaal Comité van de Regio‟s – Sociaal Actieprogramma voor de middellange termijn 1995-

1997, 16. 



 24 

56.   in vergelijking met de hier  eerder opgesomde initiatievenGOSPEL onderscheidt het event 

driven disclosure-model en het agenda driven disclosure-model
77

. Hét kenmerk van het eerste 

model is dat de I&C-rechten slechts op de voorgrond treden wanneer zich een bepaalde 

gebeurtenis voordoet. De I&C-rechten zijn slechts tijdelijk en ad hoc. Verder duidt hij dit 

model aan als palliatief in plaats van preventief en meent hij dat de rechten, toegekend 

volgens dit model geen continue impact hebben op de arbeidsrelatie. In het agenda driven 

disclosure-model dekken de I&C-rechten heel wat gebeurtenissen (GOSPEL heeft het over 

interlinked issues) en dit leidt er toe dat ze een voortdurende invloed uitoefenen op de relatie 

werkgever - werknemer. De Kaderrichtlijn hoort thuis in deze laatste categorie. 

 

57. Op gepaste ogenblikken zal nog worden teruggegrepen naar de inhoud van voormelde 

richtlijnen. Ze kunnen onder andere als hulpmiddel dienen voor bepaalde 

interpretatieproblemen die de Kaderrichtlijn uitlokt. De begrippen „plaatselijke eenheid
78

‟ en 

„vestiging
79

‟ kunnen een aanzet geven in de wijze waarop het vestigingsbegrip zoals 

gehanteerd in de Kaderrichtlijn moet worden begrepen.  

 

58. Vooraleer in deel III inderdaad wordt overgegaan tot een inhoudelijke bespreking van de 

Kaderrichtlijn en dito analyse van de wetgeving in de verschillende lidstaten, kom ik eerst 

terug op twee modellen van werknemersinspraak die de Europese Unie rijk is. De opstellers 

van de Kaderrichtlijn kregen als moeilijke taak mee de inhoud van de richtlijn op zodanige 

wijze te vast te stellen dat beide stelsels zich er mee konden verzoenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
77 H. GOSPEL, G. LOCKWOOD en P. WILLMAN, “A British dilemma: disclosure of information for collective 

bargaining and joint consultation”, Comparative Labour Law and Policy Journal 2003, 346. 
78

 Art. 1 Richtlijn Collectief Ontslag. 
79

 Art. 1.1 a) Richtlijn Overgang van Ondernemingen. 
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DEEL III. 

GRONDIGE ANALYSE VAN RICHTLIJN 2002/14/EG 

 

―Will the information and consultation Directive slow down decision making? Probably. But 

is that necessarily a bad thing? When you look at the quality of the decisions taken by some 

companies in recent years – and for which employees are now paying the price through 

redundancies – maybe a little less haste would have been beneficial. I don‘t have to name the 

companies – the Financial Times does it a lot better than I could do
80

.‖ 

 

HOOFDSTUK I. VERSCHILLENDE MODELLEN VAN WERKNEMERSINSPRAAK IN 

DE EUROPESE UNIE  

 

AFDELING I. VOLUNTARISTISCH MODEL 

 

59. Dit model geldt in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Kenmerkend voor het 

voluntaristisch model is de afwezigheid van wetgevende inmenging
81

. De klemtoon ligt op de 

markt, men poogt arbeidskosten te minimaliseren en overmatige bureaucratie uit te schakelen.  

 

60. Werknemersvertegenwoordiging wordt aldus niet via een algemene wet georganiseerd. 

Werknemers zijn enkel vertegenwoordigd via vakbonden op voorwaarde dat deze laatste door 

de werkgever erkend worden. De voorwaarden voor erkenning worden niet in een wet 

vastgelegd maar een erkenning kan alleen worden afgedwongen door een beslissing van de 

werkgever. Er is dus geen absolute garantie dat werknemers hun stem kunnen laten horen via 

de vakbonden. 

 

61. Vanaf de jaren ‟70 komt het voluntaristische model onder druk te staan. Verschillende 

factoren zijn daar de oorzaak van. In eerste instantie stijgt de tussenkomst van de wetgever 

                                                 
80 T. HAYES, The Information and Consultation Directives: Strategic Choices and Experiences with EWCs, 

Belfast, Queens‟ University - Institute of Governance Public Policy and Social Research, 2004, 3. 
81

 Voor een definitie: “the parties to the labour relations process are free both to agree or not to agree on the 

substantive principles which are to govern their mutual rights and obligations and to regulate their behaviour 

without the intervention of the State. The role of the State is primarily one of facilitating the relationship between 

trade unions and employers by providing both the legislative framework within which trade unions can operate 

and also the machinery to assist the parties to resolve industrial disputes that may arise”, A. KERR, The evolving 

structure of Collective Bargaining in Europe 1990-2004- National Report Ireland, 

http://eprints.unifi.it/archive/00001163/01/Irlanda.pdf, 2. 

http://eprints.unifi.it/archive/00001163/01/Irlanda.pdf
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o.a. met betrekking tot collectieve ontslagen en de overgang van ondernemingen
82

. Ten 

tweede legt de Thatcher-regering veel beperkingen op aan de vakbonden waardoor een 

verdere ontwikkeling van een sociale dialoog wordt belemmerd. Dit leidt er op zijn beurt toe 

dat het aantal leden aangesloten bij een vakbond dramatisch daalt en dat de vakbonden 

bijgevolg niet meer die grote achterban hebben van weleer, wat uiteraard implicaties heeft 

voor hun macht en onderhandelingspositie. Vanaf 1997 lijkt een kentering in de maak 

wanneer een Labour-regering wordt gevormd. Er komt terug regelgeving betreffende de 

erkenning van vakbonden. In het Verenigd Koninkrijk kan een werkgever in bepaalde 

gevallen zelfs gedwongen worden een vakbond te erkennen
83

. Ierland kent tot op heden geen 

gelijkaardige regeling. Bovendien moet men ook steeds meer en meer rekening gaan houden 

met Europese regelgeving. De Richtlijn betreffende de oprichting van een Europese 

Ondernemingsraad schiep twee belangrijke precenten in de common-law landen
84

: voor het 

eerst is er sprake van wettelijk gefundeerde consultatierechten en wordt 

werknemersvertegenwoordiging vanuit een andere invalshoek benaderd.  

 

AFDELING II. CONTINENTAAL MODEL: PRIMAAT VAN DE WETGEVER  

 

62.  In landen waar het continentale model overheerst, grijpt de wetgever in om de sociale 

relaties te regelen. Dergelijke wetgevende inmenging leidt ertoe dat de burgers een vergaande 

sociale bescherming genieten: royale werkloosheidsuitkeringen en een goed uitgebouwd 

sociaal zekerheidsstelsel zijn slechts enkele uitingen daarvan. Anderzijds zorgt de vele 

regulering voor een inflexibele markt waardoor het moeilijk is zich snel aan te passen aan 

gewijzigde marktomstandigheden. In tegenstelling tot het voluntaristisch model heeft de 

werknemersvertegenwoordiging in het continentaal model een wettelijke basis. 

 

63.  De verschillende (continentale) lidstaten van de Europese Unie zijn onder te verdelen in 

drie groepen op basis van de wijze waarop de werknemersvertegenwoordiging wordt 

georganiseerd: 1) werknemersvertegenwoordiging door vakbondsafvaardiging; 2) 

werknemersvertegenwoordiging door middel van de oprichting van een ondernemingsraad; 3) 
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vertegenwoordiging van de werknemers in de Raad van Bestuur met medebeslissingsrecht. 

Deze laatste variant wordt niet behandeld. 

 

64.  De wijze waarop werknemersvertegenwoordiging zal worden gerealiseerd hangt af van 

verschillende factoren. In Zweden bijvoorbeeld, vertegenwoordigen de vakbonden bijna alle 

werknemers. De keuze voor werknemersvertegenwoordiging via de vakbonden (1) in Zweden 

ligt dan ook voor de hand. In Duitsland daarentegen ziet de werknemersvertegenwoordiging 

er helemaal anders uit: de combinatie van een Betriebsrat (2) en vertegenwoordiging van 

werknemers in een orgaan van de onderneming zelf
85

, de Raad van Toezicht (Aufsichtsrat)  

(3) zorgen ervoor dat dit land gekenmerkt wordt door één van de meest doorgedreven 

systemen inzake werknemersvertegenwoordiging
86

.  

 

65.  In het Continentale Model zijn twee subgroepen te onderscheiden: het monistische (of 

single channel system) systeem en het dualistische (of dual channel system) systeem. 

 

§ 1. MONISTISCH SYSTEEM  

                

66. Het monistisch systeem wordt gekenmerkt door het feit dat 

werknemersvertegenwoordiging uitsluitend gerealiseerd wordt door de vakbonden. Deze 

hebben als voornaamste bevoegdheid het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten. 

Lidstaten die dergelijk systeem kennen zijn onder meer Zweden en Finland. 

 

§ 2. DUALISTISCH SYSTEEM 

                           

67.  Het naast elkaar bestaan van zowel de vakbondsafvaardiging en een ondernemingsraad is 

het hoofdkenmerk van het dual channel system. Dit mechanisme is vooral terug te vinden in 

oudere EU-lidstaten zoals Italië. In dergelijk systeem is de ondernemingsraad vooral 

gerechtigd op informatie en consultatie. Ze heeft niet de bevoegdheid om collectieve 

overeenkomsten te sluiten, hetwelk een prerogatief blijft van de vakbonden.                             

                           

68.  Binnen het dual channel system bestaan drie variaties in de wijze waarop de vakbonden 
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en de ondernemingsraad zich tot elkaar verhouden
87

: een eerste variant betreft de situatie 

waarin de ondernemingsraad bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende vakbonden 

(vb. België). Het is ook mogelijk dat de ondernemingsraad en de vakbonden volledig naast 

elkaar staan maar dat deze laatste wel een zeer grote invloed heeft betreffende de keuze van 

de vertegenwoordigers in de ondernemingsraad (vb. in Oostenrijk loopt het aantal leden van 

de ondernemingsraad dat tevens vakbondsafgevaardigde is op tot 85% à 90%
88

). Tot slot haalt 

in sommige landen de ondernemingsraad de bovenhand in die zin dat de invloed van de 

vakbonden betreffende de keuze van de vertegenwoordigers beperkt blijft. In dergelijke 

landen kan iedereen zich kandidaat stellen om lid te worden van de ondernemingsraad, 

ongeacht of men gesyndiceerd is of niet (vb. Nederland).            

                 

69. Er zijn grote verschillen merkbaar tussen de verschillende lidstaten betreffende de 

organisatie en de samenstelling van de ondernemingsraden: soms zetelen in de 

ondernemingsraden alleen werknemersvertegenwoordigers (vb. Spanje, Oostenrijk) terwijl in 

andere lidstaten de ondernemingsraad paritair is samengesteld met ook vertegenwoordigers 

van de werkgever (vb. Frankrijk, Luxemburg).           

                             

70.  De lidstaten die recent zijn toegetreden (vanaf 1 mei 2004) passen meestal een variant toe 

van het dual channel system, in die zin dat er maar ondernemingsraden worden opgericht 

wanneer er in de onderneming geen vakbondsafvaardiging aanwezig is. Dit is bijvoorbeeld 

het geval in Tsjechië.  

 

AFDELING III. KEUZE VOOR HET CONTINENTAAL MODEL: VERKLARING  

 

71.  Het voluntaristisch model brengt met zich mee dat in ondernemingen zonder erkende 

vakbonden of zonder enthousiasme van de werkgever om uit eigen beweging tot informatie en 

consultatie over te gaan, de positie van de werknemer erg zwak is. Er bestaat immers geen 

wettelijke basis op grond waarvan deze laatste de I&C-rechten kan afdwingen. In dit stelsel is 

de houding van de werkgever én van de vakbond, ook al is ze niet erkend, cruciaal. Beiden 

kunnen er belang bij hebben het I&C-kader niet te promoten. Vakbonden zijn er steeds van 

overtuigd geweest dat een algemeen recht op informatie en consultatie hun positie zou 
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ondermijnen als „vertegenwoordigers van de werknemers‟ en dat zij overbodig zouden 

worden. Hoe dan ook, men mag niet uit het oog verliezen dat het aantal werknemers 

aangesloten bij een vakbond onderhevig is aan een significante daling. Dit is een trend die 

zich manifesteert in alle lidstaten van de Europese Unie. In het Verenigd Koninkrijk 

bijvoorbeeld waren in 1980 nog 65 % van de werknemers aangesloten bij een vakbond. In 

2004 bedroeg dit aantal nog slechts 26 %. Vakbonden hebben niet langer de macht om te 

claimen dat zij de spreekbuis zijn van de werknemers in het algemeen en dat informatie en 

consultatie behoort tot één van hun prerogatieven. Onderzoek toont aan dat slechts in 18 % 

van de ondernemingen de meerderheid van de leden aangesloten is bij een vakbond
89

. 

TOWERS
90

 spreekt in zijn werk „The Representation Gap: Change and Reform in the British 

and American Workplace‟ terecht van een „representation gap‟. Het is dan ook logisch dat 

wordt geopperd voor een systeem waarbij het recht op informatie en consultatie niet alleen 

voorbehouden is aan vakbondsleden maar aan alle werknemers
91

. 

 

72.  De keuze voor het continentale model ligt dus voor de hand: het recht op informatie en 

consultatie is er effectiever gewaarborgd. Nochtans was het niet vanzelfsprekend dit model 

zomaar te transponeren naar de lidstaten die het voluntaristisch model toepassen: in de 

ontwerpresolutie wijst men er op dat bij de vastlegging van de rechten inzake participatie in 

de bedrijfsvoering het niet de bedoeling is dat een bepaald participatiemodel, dat in slechts 

één of enkele lidstaten wordt gehanteerd, door de overige lidstaten van de Gemeenschap moet 

worden overgenomen
92

. De beleidskeuzes die men moest maken en de opmaak van de tekst 

van de Kaderrichtlijn waren een harde noot om te kraken. De lange periode tussen het 

oorspronkelijke voorstel gedaan op 31 maart 1999
93

 en de publicatie in het Europees 

Publicatieblad op 23 maart 2002 is hiervan een stille getuige. 
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73.  Doordat men de twee stelsels met elkaar moet weten te verzoenen in één tekst, blinkt de 

Kaderrichtlijn uit in vaagheid, niet in het minst met betrekking tot de terminologie. De 

Kaderrichtlijn is een weergave van wat door WEISS de lowest common denominator wordt 

genoemd
94

. In bepaalde definities (vb. werknemersvertegenwoordiging) verwijst men naar de 

nationale wetgeving en praktijk. De mogelijkheid voorzien in art. 5 Kaderrichtlijn laat veel 

ruimte om bestaande praktijken te consolideren. Internal flexibility is een middel om de tekst 

van de Kaderrichtlijn voor alle lidstaten aanvaardbaar te maken. 

 

HOOFDSTUK II. ANALYSE VAN DE BEGRIPPEN AANGENOMEN IN RICHTLIJN 

2002/14/EG  

 

AFDELING I. RECHT OP INFORMATIE EN CONSULTATIE      

                  

74. De Kaderrichtlijn voert een recht in op informatie en raadpleging. Strikt genomen 

betekent dit dat werknemers er voor kunnen kiezen om aan de uitoefening van het recht te 

verzaken en dat men een werkgever in dat geval niet kan verplichten om toch informatie te 

verstrekken en raadpleging te organiseren.  

                 

75. Bij de omzetting van de Kaderrichtlijn kunnen twee mogelijke pistes worden gevolgd: 

ofwel is er automatisch een recht op informatie en consultatie van zodra een bepaalde drempel 

wordt overschreden (opt-out) ofwel voorziet men slechts in I&C-procedures wanneer een 

bepaald aantal werknemers er ook daadwerkelijk om verzoekt (opt-in). Kiest men voor 

laatstgenoemd systeem, dan bestaat het gevaar dat werknemers vele procedurele en 

formalistische hinderpalen moeten overwinnen vooraleer ze effectief dit recht kunnen 

uitoefenen. Bovendien zal het voor werknemers in ondernemingen of vestigingen waar geen 

syndicale afvaardiging aanwezig is nog moeilijker zijn dit recht uit te oefenen daar ze zich 

enerzijds eerst bewust moeten zijn van hun recht op informatie en consultatie en anderzijds 

zich zullen moeten organiseren en initiatief nemen om dit recht uit te oefenen.   

 

76.  Niet iedereen is dan ook overtuigd van de geldigheid van een opt-in systeem. T. HAYES, 

EIRI-associate, meent dat de Kaderrichtlijn de plicht oplegt aan werkgevers om te voorzien in 

informatie en consultatie: het zijn niet de werknemers die er voor moeten zorgen dat de 
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werkgever zijn verplichtingen nakomt. Volgens hem is het dan ook mogelijk dat dergelijke 

regeling door het Hof van Justitie niet zal worden aanvaard omdat ze een beperking inhoudt 

op het recht van de werknemers geïnformeerd en geconsulteerd te worden
95

.  

 

77. Het gebruik van een trigger-mechanisme is nochtans geen nieuw gegeven. Dit 

mechanisme is ook terug te vinden in de Richtlijn tot instelling van een Europese 

Ondernemingsraad
96

. Het strookt ook met bestaande regelgeving in andere lidstaten (vb. 

Duitsland).  

 

78. Voordeel van een trigger-mechanisme is dat er voldoende interesse zal zijn voor de 

informatie en consultatie. Toch zijn er ook nadelen aan een trigger-mechanisme verbonden. 

Het mechanisme verklaart mede waarom 10 jaar na de Richtlijn tot instelling van een 

Europese Ondernemingsraad slechts in 1/3 van de betrokken ondernemingen een Europese 

Ondernemingsraad is opgericht. Een ander argument dat pleit tegen het gebruik van een 

trigger-mechanisme is het feit dat informatie en raadpleging een fundamenteel recht is. 

Waarom is dan eerst een incentive vereist van een aantal werknemers vooraleer de uitoefening 

van het recht mogelijk wordt? De uitoefening van het recht mag niet voorwaardelijk zijn maar 

moet daarentegen „universally available‟ zijn. Een oplossing zou kunnen bestaan uit de 

mogelijkheid om de partijen gedurende een beperkte periode vrijwillig te laten onderhandelen 

over de wijze waarop men het recht op informatie en consultatie in de onderneming kan 

uitoefenen; komt men niet tot een akkoord, dan moet men voorzien in de oprichting van een 

ondernemingsraad of een gelijkwaardig alternatief waarlangs werknemers deze rechten 

kunnen uitoefenen. 

 

79.  In de toekomst zou het trigger-mechanisme wel eens op de helling kunnen komen te 

staan. Het Europees Parlement suggereert de Europese Commissie om bij een herziening van 

de Kaderrichtlijn van het recht op informatie en raadpleging een automatisch recht te maken 

en niet langer een „recht op verzoek‟
97

. 
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80.   Wanneer men de wetgeving van de verschillende lidstaten analyseert, stelt men vast dat 

er drie wijzen zijn waarop men de uitoefening van het recht op informatie en consultatie 

organiseert. 

 

81.   Er zijn lidstaten waar het recht op informatie en consultatie automatisch gegarandeerd is. 

Er moet in die gevallen geen enkele drempel worden bereikt vooraleer het recht op informatie 

en consultatie uitwerking kan krijgen. Dit is het geval in Zweden
98

, Tsjechië
99

 –al moet men 

meteen opmerken dat wanneer er minder dan 10 werknemers zijn, bepaalde verplichtingen 

wegvallen- en Portugal.  

 

82.   Een tweede groep bestaat uit de lidstaten waar eerst een bepaalde drempel moet bereikt 

worden opdat het recht op informatie en consultatie zou spelen. Deze hypothese doet zich 

voor in de meeste lidstaten zijnde België, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, 

Frankrijk, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Spanje 

en Roemenië.  

 

83.   Het kenmerk van de derde groep is dat werknemers expliciet moeten verzoeken om de 

uitoefening van hun recht op informatie en consultatie vooraleer het uitwerking krijgt. 

Ierland en het Verenigd Koninkrijk hanteren dergelijk systeem maar ook Bulgarije
100

, 

Duitsland, Griekenland, Oostenrijk, Polen
101

, Slovenië
102

 en Slowakije
103

. 

 

84.  Een voorbeeld toont aan hoe het systeem in zijn werk gaat: in het Verenigd Koninkrijk 

treedt het mechanisme in werking wanneer 10 % van de werknemers met een minimum van 

15 en een maximum van 2500 werknemers
104

 een geldig verzoek instelt. Men is er zich van 

bewust dat een drempel van 10 % een hoge drempel is. Rekening houdende met het feit dat 

men in het Verenigd Koninkrijk geen traditie kent inzake consultatieprocedures is het weinig 

waarschijnlijk dat veel werknemers op de hoogte zijn van 1) de wetgeving en 2) de nodige 
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stappen zullen ondernemen “to pull the trigger”
105

. Bovendien zorgt de vereiste dat er 

minstens 15 werknemers een verzoek moeten indienen ervoor dat de werkelijke trigger-

drempel eigenlijk 30 % bedraagt in ondernemingen met 50 werknemers. De 10 % drempel 

werkt pas zuiver in ondernemingen vanaf 150 werknemers. Het aantal ondernemingen waar 

meer dan 150 werknemers zijn tewerkgesteld is veel lager dan het aantal ondernemingen met 

ongeveer 50 werknemers: de 10 % drempel is dus eerder uitzondering dan regel
106

. 

Onderzoek naar de impact van de ICE-Regulations toont inderdaad aan dat dergelijke trigger 

een drempel is. Van de 160 bevraagde ondernemingen die samen goed zijn voor de 

tewerkstelling van 514 791 mensen, gaven slechts twee ondernemingen aan een verzoek van 

de werknemers te hebben ontvangen
107

.   

                   

85.  Er is geen duidelijke alomvattende oorzaak aanwijsbaar waarom juist die landen opteren 

voor het gebruik van een trigger-mechanisme. De wetgevers uit de common-law landen 

halen als argument aan dat er nooit een algemeen wettelijk kader heeft bestaan voor inspraak 

van werknemers. Door gebruik te maken van een trigger-mechanisme wil men vermijden dat 

de werkgevers moeten investeren in I&C-procedures zonder dat daar enige vraag toe is van de 

werknemers. Op die manier kan de huidige situatie in grote mate ook gehandhaafd blijven. 

Men mag immers niet uit het oog verliezen dat ook voor de inwerkingtreding van de I&C-

wetgeving in heel wat ondernemingen reeds overeenkomsten bestonden waarin het een I&C-

recht aan de werknemers werd toegekend. Voor een overzicht verwijs ik naar een studie van 

M. HALL, D. ADAM en A. KOUKIADAKI
108

. 

 

86.  Er wordt steeds geopperd dat Oostenrijk en Duitsland landen zijn waar de inspraak voor 

werknemers het verst gevorderd is. Dit klinkt paradoxaal met de vaststelling dat in deze twee 

landen ook gebruik wordt gemaakt van een trigger-mechanisme, rekening houdend met de 

eerder gemaakte opmerking betreffende het verband tussen het beperkte succes van de 

Europese Ondernemingsraad en het gebruik van een trigger. Een trigger hoeft in deze twee 

landen echter geen beletsel te zijn voor werknemersinspraak in een „Betrieb‟ daar de drempels 
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die men moet bereiken om het mechanisme in gang te zetten veel lager zijn dan bijvoorbeeld 

in het Verenigd Koninkrijk.  

 

87. Vooraleer er sprake was van Richtlijn 2002/14/EG kende Polen slechts beperkte 

informatie –en consultatierechten toe aan de werknemers. In de meeste gevallen werden deze 

gerealiseerd via de vakbonden. Men kende geen orgaan, zoals wij in België de 

ondernemingsraad kennen, met algemene bevoegdheden inzake informatie en consultatie. In 

de nieuwe regeling kunnen ondernemingsraden worden opgericht als de werkgever minstens 

50 personen tewerkstelt. Is er in het bedrijf een vakbond aanwezig, dan ligt de oprichting en 

samenstelling van de ondernemingsraad volledig in handen van de vakbond. Is er geen 

vakbond aanwezig, dan kunnen de werknemers enkel overgaan tot oprichting van een 

ondernemingsraad mits hun initiatief door 10 % van de werknemers wordt gesteund. Uit 

onderhandelingsgesprekken bleek dat vakbonden vooral hun eigen belangen veilig wilden 

stellen en vermijden dat ze zouden moeten gaan concurreren met een ondernemingsraad. In 

hun visie is een ondernemingsraad enkel mogelijk in ondernemingen waar geen vakbond 

aanwezig is. Vakbonden vonden steun bij de werkgevers, beiden dankbaar gebruik makend 

van het argument dat de Kaderrichtlijn de lidstaten niet de verplichting oplegt om in een 

systeem van werknemersvertegenwoordigers of ondernemingsraden te voorzien
109

. Dergelijke 

verplichting dan toch invoeren in Polen, zou de informatie –en consultatieverplichtingen 

onnodig nog zwaarder maken, aldus de vakbonden. De huidige regeling kan aldus verklaard 

worden vanuit hun standpunt inzake werknemersinspraak: informatie en consultatie blijft een 

zaak van de vakbonden in ondernemingen waar zij aanwezig zijn. Zijn zij niet aanwezig, dan 

is een ondernemingsraad geen automatisme maar moeten de werknemers zelf het heft in 

handen nemen.  

 

AFDELING II. RECHTSTREEKSE OF ONRECHTSTREEKSE INSPRAAK  

                             

88.  Gaat de Kaderrichtlijn uit van een indirect recht op informatie en consultatie uitgeoefend 

via werknemersvertegenwoordigers of biedt de Kaderrichtlijn ook ruimte voor directe 

werknemersinspraak? Het antwoord op deze vraag is niet onbelangrijk. Wanneer men besluit 

dat de richtlijn genoegen neemt met een directe vorm van werknemersinspraak zou dit heel 

wat lidstaten omzettingsproblemen besparen.  
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89. Het implementatierapport van ETUI doet hierover geen uitspraak. De onderzoekers 

zeggen alleen dat men uit de bewoording van de Kaderrichtlijn niet kan afleiden of directe 

inspraak volstaat dan wel of men inspraak via werknemersvertegenwoordiging vereist
110

. Ze 

baseren zich hiervoor op art. 1 § 2 Kaderrichtlijn. Dit artikel schrijft voor dat de regeling 

inzake informatie en raadpleging wordt vastgesteld en uitgevoerd overeenkomstig de 

nationale wetgeving en de in de lidstaten gebruikelĳke praktĳken op het gebied van sociaal 

overleg, en wel zo dat de nuttige werking ervan gewaarborgd is. 

 

90.  R. BLANPAIN meent in de Kaderrichtlijn te kunnen lezen dat het recht op informatie en 

raadpleging een individueel recht is
111

. Een rechtstreekse dialoog tussen werknemer en 

werkgever zou volstaan. Hij baseert zich daarvoor op het argument dat de informatie en 

raadpleging in een geest van samenwerking moet geschieden zoals meermaals terug te vinden 

is in de richtlijn. 

 

91.  F. DORSSEMONT gaat met deze opvatting helemaal niet akkoord en stelt dat het recht op 

informatie en raadpleging een collectieve vrijheid is
112

. Hij haalt daarvoor verschillende 

argumenten aan
113

. In niet minder dan drie overwegingen van de Kaderrichtlijn vindt hij 

argumenten die pleiten voor een indirecte vorm van werknemersinspraak
114

. Uit de 

overgangsmaatregel zoals voorzien in art. 10 leidt hij daarbovenop af dat een stelsel van 

werknemersvertegenwoordiging een absolute vereiste is voor de realisatie van informatie en 

raadpleging
115

. DORSSEMONT volgt daarmee de visie van M. WEISS. Ook hij gaat immers uit 
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van een collectieve benadering in de richtlijn
116

. Verschillende andere auteurs sluiten zich bij 

deze opvatting aan
117

. Een vaak terugkerend argument ter ondersteuning van deze visie is dat 

in art. 2 (g) en (f) Kaderrichtlijn enkel wordt gerefereerd naar 

werknemersvertegenwoordiging. Daaruit leidt men af dat het gaat om een onrechtstreekse 

vorm van inspraak of toch alleszins dat men de voorkeur geeft aan een onrechtstreekse vorm 

van inspraak. H. F. GOSPEL en S. WOOD zijn eveneens van mening dat directe inspraak van 

werknemers niet zal volstaan
118

.  

 

92.  Wanneer men concludeert dat het gaat om een onrechtstreekse vorm van inspraak die een 

systeem van werknemersvertegenwoordiging veronderstelt –waar een meerderheid van de 

auteurs van overtuigd is-, kan dit leiden tot implementatieproblemen in lidstaten waar geen 

systeem van werknemersvertegenwoordiging bestaat op het ogenblik van de inwerkingtreding 

van de Kaderrichtlijn zoals in Ierland en het Verenigd Koninkrijk het geval was. Deze 

lidstaten konden wel een beroep doen op de overgangsbepalingen zoals voorzien in art. 10 

Kaderrichtlijn. Betekent dit dat deze lidstaten tegen die tijd een systeem van 

werknemersvertegenwoordiging moeten invoeren? Zo ja, hoe valt dit dan te rijmen met art. 

1.2 Kaderrichtlijn dat bepaalt dat de nadere regelingen inzake informatie en raadpleging 

worden vastgesteld en uitgevoerd overeenkomstig de nationale wetgeving en praktijken van 

de lidstaten? 

 

93. Verschillende auteurs stellen dat de Kaderrichtlijn het bestaan van een 

werknemersvertegenwoordiging veronderstelt
119

. SPREER leidt dit af uit art. 1.3, art. 4.3 en art. 

4.4 (d) Kaderrichtlijn. REICHOLD deelt het standpunt van SPREER. Hij stelt dat het de 

bedoeling van de Kaderrichtlijn is om werknemers te informeren en te consulteren en dat de 

Kaderrichtlijn voor de concrete uitwerking ervan verwijst naar 

werknemersvertegenwoordigers. De Kaderrichtlijn gaat volgens hem dan ook uit van het 

voorhanden zijn van een systeem inzake werknemersvertegenwoordiging in de verschillende 
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lidstaten
120

. De bevoegdheidssfeer van de Kaderrichtlijn strekt zich dus niet in die zin uit tot 

de plicht tot oprichting van een systeem inzake werknemersvertegenwoordiging op basis van 

de premisse dat men er van uitgaat dat dergelijk systeem in de verschillende lidstaten reeds 

aanwezig is. Ook hij stelt zich dus de vraag hoe men uitwerking moet geven aan de 

Kaderrichtlijn voor het geval er geen werknemersvertegenwoordiging is. Want anders dan in 

Richtlijn Overgang van Ondernemingen waar men uitdrukkelijk voorziet dat in geval van 

afwezigheid van werknemersvertegenwoordigers de informatie en consultatieverplichtingen 

ook kunnen gerealiseerd worden door zich rechtstreeks tot de werknemers te wenden
121

, baadt 

de Kaderrichtlijn hierover in het stilzwijgen. 

 

94.  Deze prangende vraag kan in verband gebracht worden met rechtspraak van het Hof van 

Justitie
122

. Deze zaak betrof de foutieve omzetting door het Verenigd Koninkrijk van Richtlijn 

75/129/EG betreffende het collectief ontslag. De richtlijn voorzag dat in geval van collectief 

ontslag de werkgever bepaalde informatie moest meedelen aan de 

werknemersvertegenwoordigers en hen moest consulteren. In het Verenigd Koninkrijk stond 

het de werkgever vrij om vakbonden al dan niet te erkennen. Erkende hij de vakbonden niet, 

dan was er in de onderneming ook geen werknemersvertegenwoordiging aanwezig. Bijgevolg 

kon de werkgever op die manier gemakkelijk ontsnappen aan de door de richtlijn opgelegde 

verplichtingen. Doordat de wetgeving niet voorzag in een alternatief systeem dat dergelijke 

situaties opvangt door te bepalen wie in die hypothese als vertegenwoordiger van de 

werknemer zal worden aangewezen, was er sprake van een foutieve omzetting van de 

richtlijn. Het Verenigd Koninkrijk wierp als tegenargument op dat in de richtlijn 

werknemersvertegenwoordiging wordt gedefinieerd "volgens het recht of het gebruik in de 

Lidstaten" en dat de richtlijn de lidstaten niet verplicht om in een specifieke 

werknemersvertegenwoordiging te voorzien om de verplichtingen van de richtlijn te voldoen. 

Deze argumenten werden niet weerhouden. 

 

95.  In welke mate kan dit arrest worden getransponeerd naar de Kaderrichtlijn? Er is wel 

degelijk analogie. Ook de Kaderrichtlijn verwijst in de definiëring van 

werknemersvertegenwoordigers naar het gebruik en de praktijken van de lidstaten. Tevens 

wordt in de Kaderrichtlijn verwezen naar werknemersvertegenwoordiging zonder dat een 
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specifieke procedure wordt voorzien om een vertegenwoordiging in te stellen in de diverse 

lidstaten waar men geen algemeen stelsel van werknemersvertegenwoordiging kent. Omdat de 

Kaderrichtlijn zich beperkt tot een gedeeltelijke harmonisering (wat overigens ook het geval 

was voor Richtlijn 75/129/EG), in die zin dat men niet bepaalt wat men moet verstaan onder 

werknemersvertegenwoordiging maar de invulling ervan overlaat aan de lidstaten, kan er voor 

de lidstaten geen verplichting zijn tot het invoeren van een algemeen systeem van 

werknemersvertegenwoordiging. Anderzijds mag het feit dat er slechts sprake is van een 

gedeeltelijke harmonisatie niet aangewend worden als argument om te ontsnappen aan de 

verplichtingen van de Kaderrichtlijn. 

 

96.  De oplossing die wordt gesuggereerd door W. VAN GERVEN
123

 is te voorzien in een “ad 

hoc systeem” waarbij in geval van afwezigheid van werknemersvertegenwoordigers, er een 

mechanisme in werking treedt waarbij de wet bepaalt wie als werknemersvertegenwoordiger 

moet worden beschouwd uitsluitend met het oog op de uitoefening van de uit de 

Kaderrichtlijn voortvloeiende rechten. 

 

97. In lidstaten waar de informatie –en consultatierechten uitsluitend toekwamen aan 

vakbonden, is het afwachten welke de gevolgen zullen zijn voor hun representatiedichtheid 

wanneer nieuwe wetgeving een tweede representatiekanaal in het leven roept (bijv. 

verkozenen door alle werknemers) om te voldoen aan de verplichting van de Kaderrichtlijn 

dat alle werknemers vertegenwoordigd moeten zijn. O‟ MARA
124

 werpt op dat de gevolgen 

van de Kaderrichtlijn voor de vakbonden van tweeërlei aard kunnen zijn: het is mogelijk dat 

de Kaderrichtlijn een tweede kanaal biedt voor werknemersvertegenwoordiging. Dit zou er 

volgens haar toe leiden dat meer werknemers geïnteresseerd raken en dat ze zich ook zullen 

aansluiten bij een vakbond. Aan de andere kant is het ook mogelijk dat door de nieuwe 

structuren de vakbonden overbodig worden in de optiek van de werknemers. Anderen gaan 

minder ver en nemen aan dat werknemersvertegenwoordiging via een tweede kanaal de 

positie van vakbonden niet ondermijnt en dat ze in heel wat gevallen zelfs complementair 

kunnen werken
125

. De hypothese dat hoe groter de betrokkenheid is van werknemers door de 

mogelijkheid hun zeg te doen, hoe minder nood ze zouden hebben aan vakbonden om hun 
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stem te laten gelden, is weerlegd door empirisch onderzoek. Volgens onderzoek bestaat er een 

positieve correlatie tussen werknemersinspraak en union commitment
126

. 

 

98.  De aanvankelijk negatieve ingesteldheid tegenover de I&C-wetgeving heeft intussen bij 

vele vakbonden al plaats geruimd voor een tegenovergestelde visie: zij grijpen de I&C-

wetgeving aan om hun eigen positie te versterken
127

. Het is niet geheel toevallig dat in heel 

wat ondernemingen de gekozen werknemersvertegenwoordigers vakbondsleden zijn. 

 

99.  In de lidstaten zijn verschillende systemen te onderscheiden: soms wordt de uitoefening 

van de informatie –en consultatierechten toegekend aan een ondernemingraad, in een aantal 

lidstaten komen deze rechten daarentegen toe aan de vakbonden, in nog andere landen 

voorziet de wet dat de vertegenwoordigers kunnen worden gekozen met het oog op informatie 

en consultatie van de werknemers,... In heel wat regelgeving voorziet men in een 

cascaderegeling: de bevoegdheden komen principieel toe aan de vakbonden maar indien er 

geen vakbond aanwezig is, worden vertegenwoordigers gekozen. Zijn er tevens lidstaten te 

onderscheiden wiens wetgeving voorziet in rechtstreekse informatie en consultatie van 

werknemers? 

 

100.  In België (Ondernemingsraad en door de Wet van 23 april 2008 ook het Comité voor 

Preventie en Bescherming op het Werk), Duitsland (Betriebsrat), Frankrijk (Comité 

d‟entreprise, Comité d‟établissement), Hongarije; Nederland (Ondernemingsraad), 

Oostenrijk (Betriebsrat), Polen (Rady pracowników), Slovenië (ondernemingsraad en in 

kleinere ondernemingen Work Trustees) en Spanje (Comité de empresa) wordt het recht op 

informatie en consultatie uitsluitend uitgeoefend door een ondernemingsraad.  

 

101. Een ondernemingsraad kan worden gedefinieerd als een “permanent elected body of 

workforce representatives, set-up on the basis of law or collective agreements with the overall 

task of promoting of cooperation within the enterprise for the benefit of the enterprise itself 

and employees by creating and maintaing good and stable working conditions, increasing 

welfare and security of employees and their understanding of enterprise operations, finance 
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and competitiveness
128

”. Naast het recht geïnformeerd en geconsulteerd te worden, 

beschikken deze ondernemingsraden in de meeste lidstaten over nog heel wat andere 

bevoegdheden.  

 

102. In enkele lidstaten, voorkomend in deze opsomming (Polen, Slowakije, Slovenië, 

Duitsland en Oostenrijk), wordt een eis tot oprichting verondersteld uitgaande van de 

werknemers. In deze lidstaten is het dus mogelijk dat er toch geen ondernemingsraad 

geïnstalleerd is. Betekent dit dan dat de I&C-rechten niet kunnen worden uitgeoefend? Niet 

noodzakelijk…Het is immers mogelijk dat de wetgeving voorziet in een cascaderegeling: bij 

gebrek aan een ondernemingsraad worden de I&C-rechten subsidiair uitgeoefend door een 

ander orgaan bijv. de vakbondsafgevaardigden in Slowakije
129

.  

   

103. Er zijn slechts een tweetal landen binnen de Europese Unie waar de wetgever de 

informatie –en consultatierechten uitsluitend toekent aan de vakbond: Cyprus en Zweden.

       

104. De Zweedse Medbestämmandelagen/ MBL regelt het recht op informatie en consultatie. 

Echter, de toepassing van de wet is beperkt tot werknemers die onder de toepassing van 

collectieve arbeidsovereenkomsten vallen met uitzondering van een consultatieplicht in § 13 

MBL. Op die manier gaf de Medbestämmandelagen een incentive aan werknemers om zich 

aan te sluiten bij de vakbond. Niet alle werknemers kunnen dus genieten van het recht op 

informatie en consultatie. Men stelde zich dan ook de vraag of het toepassingsgebied van de 

Medbestämmandelagen niet moest worden uitgebreid met het oog op overeenstemming met 

de Kaderrichtlijn. BRUUN en MALMBERG meenden alleszins van wel
130

. Met betrekking tot het 

recht op informatie heeft men het toepassinggebied inderdaad uitgebreid door het invoeren 

van section 19a. Werknemers wiens werkgever niet gebonden is door een collectieve 

arbeidsovereenkomst hebben sinds kort ook het recht hebben geïnformeerd te worden. Het 

recht op consultatie werd niet op een analoge wijze uitgebreid.   
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105.  In de meeste gevallen echter, waar de wetgever bepaalt dat de I&C-rechten primair 

toekomen aan de vakbond, is een back-up voorzien  voor het geval er geen vakbond aanwezig 

zou zijn: het kan gaan om een ondernemingsraad zoals in Tsjechië
131

, Griekenland en 

Litouwen
132

 maar er zijn ook lidstaten wier regeling voorziet dat bij gebreke van 

aanwezigheid van vakbonden de informatie –en consultatierechten toekomen aan „verkozen 

vertegenwoordigers‟. In deze gevallen maken de vertegenwoordigers geen deel uit van een 

permanent orgaan zoals de ondernemingsraad maar zijn zij vaak verkozen uitsluitend met het 

oog op het vervullen van de verplichte informatie en consultatie. Dit is het geval in Finland, 

Letland
133

, Malta
134

 en Roemenië. 

 

106.  In nog andere lidstaten komt het recht op informatie en consultatie in éérste instantie toe 

aan verkozen werknemersvertegenwoordigers. Toepassingen hiervan zijn te vinden in 

Bulgarije
135

, Estland, Ierland en Italië.  

 

107.  De situatie in Estland verdient verdere aandacht gelet op een aantal bijzonderheden en 

recente veranderingen. De vertegenwoordigers in Estland worden Trustees genoemd. Ze 

worden verkozen via een algemene vergadering waarop alle werknemers aanwezig zijn. 

Opmerkelijk is echter ook dat de verkiezing van een „trustee‟ niet automatisch plaatsvindt. 

Het is dus mogelijk dat er geen „trustee‟ aanwezig is. Dit betekent niet dat de werknemers hun 

recht om geïnformeerd en geconsulteerd te worden niet kunnen uitoefenen. De werkgever is 

in dergelijk geval verplicht de werknemers zelf rechtstreeks te informeren en eventueel te 

consulteren. Dit is een duidelijke toepassing van een fall-back regeling. Wat het mechanisme 

nog meer bijzonder maakt, is dat de mogelijkheid voorzien is rechtstreeks de werknemers te 

informeren en/ of te consulteren. Deze regeling is niet zonder slag of stoot tot stand gekomen: 

vele discussies met de vakbonden gingen er aan vooraf. Om dit te begrijpen is het nodig een 

korte duiding te geven bij de vroegere regeling. Estland werd tot voor kort gekenmerkt door 

een bijzondere regeling inzake de wijze waarop werknemers werden vertegenwoordigd. Twee 

categorieën van vertegenwoordigers werden onderscheiden. Enerzijds had je de 

vakbondsvertegenwoordigers die de werknemers vertegenwoordigden aangesloten bij een 
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vakbond en anderzijds had je de „andere‟ werknemersvertegenwoordigers die geen banden 

hadden met een vakbond en de andere werknemers vertegenwoordigden. Deze 

vertegenwoordigers bestonden tegelijkertijd naast elkaar en hadden ongeveer gelijke 

bevoegdheden. Deze tweedeling leidde er toe dat men steeds twee soorten 

vertegenwoordigers nodig had vooraleer alle werknemers vertegenwoordigd werden. Een 

nieuwe wet (Töötajate usaldusisiku seadus/ TUIS) brengt daar fundamentele verandering in. 

Vakbondsvertegenwoordigers bestaan nog steeds maar het onderscheid met niet-

vakbondsgerelateerde vertegenwoordigers behoort tot het verleden. In de plaats zijn er 

vertegenwoordigers (trustees) die in een algemene vergadering door de werknemers worden 

verkozen en die alle werknemers vertegenwoordigen. 

 

108.  In Italië was de vertegenwoordiging van werknemers vroeger uitsluitend in handen van 

de vakbonden (Rappresentanze Sindacali Aziendale RSA)
136

. In 1993 krijgt de 

vertegenwoordiging een andere invulling: rappresentanze sindacali unitarie RSU. Vakbonden 

nemen daar nog steeds een prominente plaats in maar ook de werknemer die niet aangesloten 

is bij een vakbond, heeft stemrecht. 

 

109. In Ierland wordt een werknemersvertegenwoordiger gedefinieerd als zijnde een 

„vertegenwoordiger verkozen met het oog op deze wet‟. Echter, de rol van de vakbonden is 

daarmee niet helemaal uitgeschakeld. Voor verdere duiding verwijs ik naar de case study
137

. 

   

AFDELING III. VESTIGING EN ONDERNEMING 

 

§ 1. DEFINIERING EN AFBAKENING VAN DE BEGRIPPEN   

     

Een onderneming is een openbare of particuliere onderneming die, al dan niet met winstoogmerk, een 

economische activiteit uitoefent en gevestigd is op het grondgebied van een lidstaat
138

. 

Een vestiging is een bedrĳfseenheid in de zin van de nationale wetgeving en praktĳk die gevestigd is op het 

grondgebied van een lidstaat en waar op duurzame basis een economische activiteit wordt uitgeoefend met 

menselĳke en materiële hulpbronnen
139

. 
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110.  Een heikel punt betreft de definiëring van de begrippen vestiging en onderneming. De 

begrippen worden niet eenduidig gedefinieerd. De Kaderrichtlijn haalt in de definitie van het 

begrip „onderneming‟ opnieuw de term „onderneming‟ aan. Ook over de bepaling van het 

begrip „vestiging‟ valt het één en het ander te melden. Voor de invulling van het begrip 

verwijst men immers naar de nationale regelgeving. Moet men daaruit afleiden dat het begrip 

onderneming een communautair, autonoom begrip is en dat het vestigingsbegrip dat niet is? 

Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat in de verschillende lidstaten een vestiging nu eens 

ruimer dan weer beperkter wordt gedefinieerd. Toch kan het geenszins de bedoeling te zijn 

geweest de definiëring van het vestigingsbegrip volledig over te laten aan de nationale 

regelgever. Dit zou het „effet utile‟ van de richtlijn ondermijnen. Het is bovendien vaste 

rechtspraak van het Hof van Justitie dat lidstaten, wanneer in een gemeenschapsbepaling 

wordt verwezen naar de nationale wettelijke regelingen en praktijken, geen maatregelen 

mogen nemen die de nuttige werking van de communautaire regeling waarvan dergelijke 

bepaling deel uitmaakt, kunnen ondermijnen
140

. Bepaalde auteurs wijzen er dan ook op dat de 

definitie opgenomen in de Kaderrichtlijn te veel ruimte laat voor de lidstaten
141

.  

       

111.  In deze afdeling wordt onderzocht wat de precieze betekenis is van deze begrippen. Om 

de betekenis van deze begrippen te achterhalen worden verschillende pistes bewandeld. Door 

middel van analogieredeneringen op basis van andere Europese regelgeving die ook de 

begrippen vestiging en onderneming hanteert, wordt een poging ondernomen de betekenis te 

achterhalen. In tweede instantie zullen de voorbereidende stukken van de Kaderrichtlijn onder 

de loep worden genomen om na te gaan of deze geen uitsluitsel kunnen bieden. Ten derde 

komt ook de visie van een aantal auteurs aan bod. Op basis van deze drie verschillende 

invalshoeken zal een conclusie worden gevormd waarna de regelgeving van de verschillende 

lidstaten aan deze bevindingen wordt getoetst. 

 

A. Analogie met andere Europese regelgeving 

 

112. De Kaderrichtlijn is alvast innovatief ten opzichte van de andere inspraakrichtlijnen. 

Voor het eerst worden de begrippen „onderneming‟ en „vestiging‟ uitdrukkelijk gedefinieerd. 
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Het toepassingsgebied van de Richtlijn Collectief Ontslag hangt af van een „plaatselijke 

eenheid
142

‟. Verdere precisering van dit begrip ontbreekt. Ook de Richtlijn Overgang van 

Ondernemingen geeft geen verdere toelichting bij de begrippen „onderneming‟ en „vestiging 

van een onderneming‟
143

. Overeenkomstig de Richtlijn tot instelling van een Europese 

Ondernemingsraad moet een ondernemingsraad worden opgericht in „ondernemingen met een 

communautaire dimensie‟. Opnieuw wordt niet verduidelijkt wat men bedoelt met 

onderneming. 

 

113.  De betekenis van de begrippen „onderneming‟ en „vestiging‟ achterhalen op basis van 

andere Europese regelgeving biedt dus schijnbaar geen soelaas. Uit de Richtlijn Overgang van 

Ondernemingen kan men evenwel afleiden dat een vestiging een onderdeel is van een 

onderneming omdat men spreekt over „de vestigingen van ondernemingen‟. Er kan dus geen 

sprake zijn van een vestiging als er geen onderneming is. Via een omweg kan men op basis 

van de Richtlijn Collectief Ontslag bovendien een betekenis geven aan het vestigingsbegrip. 

„Plaatselijke eenheid‟ wordt in de verschillende taalversies weergegeven als établissement, 

Betrieb, establishment, stabilimento. Laat dit nu net ook de terminologie zijn die terugkomt in 

de verschillende vertalingen van de Kaderrichtlijn. Mag daaruit worden afgeleid dat een 

„plaatselijke eenheid‟ hetzelfde is als een „vestiging‟? Als men hier een bevestigend antwoord 

op geeft, dan kan aan de hand van rechtspraak van het Hof van Justitie, geveld in verband met 

de Richtlijn Collectief Ontslag een concrete en communautaire betekenis worden gegeven aan 

het vestigingsbegrip. Deze zienswijze leidt onvermijdelijk tot een aantal niet te verwaarlozen 

vragen: is het geoorloofd om de rechtspraak die ontwikkeld is rond het begrip „plaatselijke 

eenheid‟ in het kader van een specifieke richtlijn over te nemen om een ander begrip 

„vestiging‟ te verklaren enkel en alleen omdat er overeenkomsten zijn in de verschillende 

vertalingen? Kan men zomaar de definitie van „vestiging‟ negeren die in de Kaderrichtlijn is 

opgenomen? Daarbovenop mag men niet uit het oog verliezen dat men de invulling van het 

begrip laat afhangen van de nationale regelgever.  

 

114.  Als men alle bovenstaande vragen negeert en men beschouwt vestiging en plaatselijke 

eenheid als twee gelijkwaardige begrippen dan kan aan hand van rechtspraak gevormd rond 

het begrip „plaatselijke eenheid‟ het vestigingsbegrip worden verduidelijkt. Een „plaatselijke 

eenheid‟ duidt op een eenheid waar de door het ontslag getroffen werknemers voor de 
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uitoefening van hun taak zijn tewerkgesteld
144

. Zo kan worden beschouwd als een plaatselijke 

eenheid; de afzonderlijke eenheid in het kader van een onderneming met een zekere 

duurzaamheid en stabiliteit, die wordt ingezet voor de uitvoering van een of meer 

welomschreven taken en beschikt over een groep werknemers alsmede over de technische 

middelen en een zekere organisatiestructuur om die taken te kunnen verrichten. Omdat de 

richtlijn sociaaleconomische gevolgen beoogt, hoeft de betrokken eenheid niet 

noodzakelijkerwijs juridisch, economisch, financieel, administratief of technologisch 

zelfstandig te zijn
145

. Dit is een zeer brede definitie. 

 

115.  Zoals vermeld heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat aan het begrip plaatselijke 

eenheid een communautaire betekenis moet worden gegeven. Kan de definiëring van het 

begrip „vestiging‟ geen indicator zijn dat met vestiging iets anders bedoeld wordt dan een 

plaatselijke eenheid en hoe valt een communautair begrip te verzoenen met de vrijheid voor 

de nationale regelgevers om het begrip zelf in te vullen? Het Hof van Justitie oordeelde 

immers dat het begrip „plaatselijke eenheid‟ een gemeenschapsrechtelijk begrip is en niet mag 

worden gedefinieerd aan de hand van de wettelijke regelingen van de Lidstaten
146

. Indien de 

definitie van dit begrip ervan afhankelijk zou worden gesteld of er een dergelijke directie is, 

zou dit onverenigbaar zijn met het doel van de richtlijn en zou men via omwegen kunnen 

ontsnappen aan de verplichtingen betreffende het recht op informatie en het recht te worden 

gehoord.  

 

116.  Uit deze rechtspraak meen ik te mogen afleiden dat het begrip vestiging zoals bedoeld in 

de Kaderrichtlijn niet kan worden bepaald aan de hand van het begrip „plaatselijke eenheid‟ in 

de Richtlijn Collectief Ontslag. Doorslaggevend argument voor deze opvatting is de visie van 

het Hof van Justitie dat een „plaatselijke eenheid‟ niet mag gedefinieerd worden aan de hand 

van nationale regelgeving. 

 

B. Historiek van de Kaderrichtlijn – wetshistorische interpretatie 

 

117.  In het voorstel tot een richtlijn tot instelling van een algemeen kader betreffende de 

informatie en raadpleging van de werknemers spreekt men enkel van informatie en 
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raadpleging op het niveau van de onderneming. In het oorspronkelijke voorstel van de 

Kaderrichtlijn was dus geen keuzemogelijkheid voorzien. Pas in een latere fase wordt het 

begrip „vestiging‟ ingevoerd. Aanvankelijk werd het als volgt gedefinieerd: “een vestiging is 

een bedrijfszetel die een onderdeel zonder rechtspersoonlijkheid van een onderneming vormt 

en waar op duurzame basis een economische activiteit wordt uitgeoefend met menselijke en 

materiële hulpbronnen
147

”. Cruciaal in deze definitie is de afwezigheid van 

rechtspersoonlijkheid en de expliciete vermelding dat het gaat om een onderdeel van een 

onderneming. In de definitieve versie wordt de inhoud enigszins gewijzigd: “een vestiging is 

een bedrijfseenheid in de zin van de nationale wetgeving en praktijk die gevestigd is op het 

grondgebied van een lidstaat, en waar op duurzame basis een economische activiteit wordt 

uitgeoefend met menselijke en materiële hulpbronnen.” De afwezigheid van 

rechtspersoonlijkheid is niet langer een voorwaarde om van een vestiging te kunnen spreken. 

 

118. Naar de reden voor de invoering van deze tweede drempel is het gissen. De meest 

plausibele verklaring is dat wanneer men uitgaat van het criterium „ondernemingen die 

gewoonlijk gemiddeld 50 werknemers te werkstellen‟ er heel wat werknemers uit de boot 

vallen. Tijdens de totstandkomingsprocedure werd geopperd dat 97% van de werknemers niet 

gedekt is door de Kaderrichtlijn
148

. Om dat probleem op te vangen voert men ook de 

mogelijkheid in om de informatie en raadpleging in te voeren op het niveau van de vestiging. 

 

119. Anderen menen dat het begrip vestiging is ingevoegd op voorstel van Duitsland
149

 en 

verwijst naar een specifiek Duitse situatie
150

. In de Betriebsverfassungsgesetz wordt de 

inspraak van de werknemers georganiseerd op het niveau van een „Betrieb‟. Mocht de 

informatie en raadpleging van de werknemers in Duitsland georganiseerd moeten worden op 

het niveau van de onderneming, dan zou dit voor heel wat omzettingsproblemen zorgen
151

. In 

feite bedoelt men met een vestiging dan ook een constructie die overeenkomt met het Duitse 
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Betrieb. Betrieb wordt niet gedefinieerd in de Duitse wet. De concrete invulling werd 

overgelaten aan de Duitse Arbeidsgerechten. Uit de Betriebsverfassungsgesetz kan men wel 

afleiden dat een Betrieb een onderdeel is van een onderneming. Art. 47. 1 BetrVG handelt 

immers over de situatie wanneer in een onderneming meerdere Betriebsrate zijn opgericht. 

Rechtspraak definieert Betrieb als volgt: Ein Betrieb im Sinne des § 1 Abs. 1 BetrVG liegt 

vor, wenn die in der Betriebsstätte vorhandenen materiellen und immateriellen Betriebsmittel 

für einen einheitlichen arbeitstechnischen Zweck zusammengefasst, geordnet und gezielt 

eingesetzt werden und der Einsatz der menschlichen Arbeitskraft von einem einheitlichen 

Leitungsapparat gesteuert wird
152

. Uit deze definitie kunnen twee criteria worden 

gedistilleerd: arbeitstechnischen Zweck en  einheitlich Leitungsapparat. Het criterium 

arbeidstechnische doelstelling wordt gebruikt om een Betrieb van een Unternehmen te 

onderscheiden. De aanwezigheid van een einheitlich Leitungsapparat onderscheidt een 

Betrieb van een niet-Betrieb. Deze twee criteria zijn handige hulpmiddelen om de definities 

die de verschillende lidstaten hanteren te toetsen. 

 

C. Letterlijke lezing van de Kaderrichtlijn 

 

120.  In de definitie van vestiging kan men lezen dat het gaat om een bedrijfseenheid in de zin 

van de nationale wetgeving en praktijk. Eerder werd hier al uit afgeleid dat een vestiging geen 

communautaire betekenis heeft. Kan men nog verder gaan en stellen dat wat men op Europees 

niveau met vestiging bedoelt hetzelfde is als wat men in voorkomend geval op nationaal 

niveau kent. Veronderstel dat een lidstaat reeds voor de invoering van de Kaderrichtlijn 

informatie en raadpleging organiseerde op een ander -en lager- niveau dan de onderneming. 

Kan dit niveau dan beschouwd worden als informatie en raadpleging op het niveau van de 

vestiging zoals voorzien in de Kaderrichtlijn? 

 

D. Opvatting van een aantal auteurs 

 

121.  DORSSEMONT beschouwt een onderneming als een entiteit die beschikt over een zekere 

zelfstandigheid. Juridische zelfstandigheid wordt niet vereist, economische zelfstandigheid 

daarentegen wel. De vestiging daarentegen kan over een juridische zelfstandigheid 
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beschikken maar niet over een economische zelfstandigheid
153

. De vestiging ziet hij als een 

onderdeel van die onderneming. Dit leidt hij onder meer af uit het feit dat voor de „vestiging‟ 

een lagere drempel wordt toegestaan
154

. Een ander argument voor dat standpunt vindt hij in 

het Additioneel Protocol bij het Europees Sociaal Handvest: men heeft het er over vestigingen 

van ondernemingen
155

. DORSSEMONT legt het begrip vestiging uit aan de hand van het begrip 

bedrijfseenheid in de Richtlijn Collectief ontslag en de bijhorende rechtspraak van het Hof 

van Justitie dat aan dat begrip een communautaire betekenis moet worden gegeven
156

. Hij 

negeert aldus het feit dat er in de Richtlijn Collectief Ontslag geen definitie wordt gegeven 

van het begrip plaatselijke eenheid terwijl dit voor het vestigingsbegrip in de Kaderrichtlijn 

wel het geval is. 

 

122. DEITEREN en GOYVAERTS menen dat het begrip onderneming moet worden beschouwd 

als een feitelijk gegeven dat volledig losstaat van een juridische entiteit
157

. Volgens hen biedt 

de kaderrichtlijn geen enkele steun aan de opvatting dat met een onderneming een juridische 

entiteit zou bedoeld worden en met vestiging een feitelijke toestand. Zij menen dat de 

Europese wetgever bewust is uitgegaan van een feitelijk concept dat van een formeel concept 

als juridische entiteit moet onderscheiden worden om te vermijden dat de doelstelling van 

richtlijn 2002/14/EG wordt uitgehold: indien de onderneming louter een juridische entiteit is, 

zou het namelijk volstaan om een economisch geheel op te splitsen in afzonderlijke kleine 

juridische entiteiten om aan de verplichting van de richtlijn te ontsnappen. 

 

123. BERCUSSON
158

 stelt dat de definitie van onderneming in de Kaderrichtlijn ruimer is dan 

de definitie vastgelegd in Richtlijn Overgang van Ondernemingen waarin een onderneming 

wordt opgevat als een economische eenheid die haar identiteit behoudt waaronder een geheel 

van georganiseerde middelen wordt verstaan. Volgens hem is voor een onderneming in de zin 

van de Kaderrichtlijn niet vereist dat ze georganiseerd is op één site of dat ze slechts uit één 

juridische persoon bestaat. Volgens hem kan een onderneming ook een aantal gerelateerde 
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establishments bevatten die aan de onderneming gelinkt worden omwille van hun 

economische relatie met die onderneming. Hij doelt onder meer op leveranciers en 

contractspartijen in het kader van outsourcing. Dit kan betekenen dat een outsourcing-

onderneming zelf minder dan 50 werknemers tewerkstelt en dus onder de toepassingsdrempel 

blijft maar samen met suppliers/ contractors wel de toepassingsdrempel overschrijdt. 

BERCUSSON stelt dat de ondernemingen dus op hun hoede moeten zijn voor de vaststelling of 

ze al dan niet onderworpen zijn aan de Kaderrichtlijn. Het is volgens hem immers mogelijk 

dat een onderneming (in de zin van één juridische persoon) niet onder de toepassing van de 

Kaderrichtlijn valt maar wanneer je bepaalde establishments zou beschouwen als een deel van 

de onderneming je er wel onder zou vallen. 

 

124. COLUCCI poneert dat de begrippen onderneming en vestiging met inbegrip van de 

invulling ervan ontleend zijn aan de Richtlijn Overgang van Ondernemingen en aan de 

rechtspraak van het Europees Hof dienaangaande ontwikkeld
159

. 

 

125. Met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk gaat het BERR/TDI uit van de interpretatie 

dat er alleen sprake is van een onderneming waneer deze rechtspersoonlijkheid heeft (legal 

entity)
160

. 

 

E. Bijzondere implementatievragen 

 

126. Bovenstaande uiteenzetting toont duidelijk aan dat er geen eensgezindheid is over wat nu 

moet worden verstaan onder onderneming enerzijds en vestiging anderzijds en wat nu het 

essentiële verschil is tussen beide. Een duidelijkere definiëring zou dit kunnen vermijden 

hebben. Heel wat lidstaten zouden dan ook minder problemen gehad hebben met de omzetting 

van de Kaderrichtlijn.  

 

127. Lidstaten die in hun nationale omzettingregels de definities van de Kaderrichtlijn hebben 

overgenomen hoeven niet te vrezen voor een foutieve omzetting. Moeilijker ligt het voor de 

lidstaten die dit wel hebben gedaan. Er zijn heel wat lidstaten die de begrippen onderneming 

en vestiging anders hebben gedefinieerd: soms wordt een onderneming opgevat als een 
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sociale, economische en organisatorische eenheid die op een onafhankelijke wijze handelt en 

waar arbeid wordt verricht. Men kan niet ontkennen dat dergelijke definitie heel nauw 

aanleunt bij het vestigingsbegrip. 

 

128. De Kaderrichtlijn hanteert het principe van de minimale harmonisatie. Dit wil zeggen dat 

de lidstaten er voor kunnen opteren een ruimere bescherming te bieden. Dit kan worden 

gerealiseerd door de definities die in de Kaderrichtlijn worden gehanteerd in de nationale 

wetgeving niet letterlijk over te nemen maar ruimer te omschrijven. In deze materie kunnen 

de lidstaten dit echter niet onbeperkt doen. Ze mogen het ondernemingsbegrip niet in die mate 

omschrijven dat met onderneming een vestiging in de zin van de Kaderrichtlijn wordt 

bedoeld. Wanneer dit het geval zou zijn, is er immers sprake van een foutieve omzetting van 

de Kaderrichtlijn. In die gevallen immers zou de informatie en raadpleging moeten worden 

georganiseerd vanaf er gewoonlijk 20 werknemers zijn tewerkgesteld. 

 

129. Een ander fenomeen dat zich voordoet is dat sommige lidstaten het toepassingsgebied 

van de regelgeving niet laten afhangen van het aantal werknemers dat gemiddeld in een 

onderneming is tewerkgesteld maar wel van het aantal werknemers dat wordt tewerkgesteld 

door een werkgever. Het is moeilijk om te zeggen of dergelijke omzetting conform de 

Kaderrichtlijn is. W. WARNECK, als onderzoekster verbonden aan ETUI, meent alleszins van 

niet
161

. Er gaan wel degelijk argumenten op om dergelijke toepassingsdrempel als zijnde niet 

conform de Kaderrichtlijn te beschouwen. De Kaderrichtlijn bepaalt immers duidelijk dat de 

lidstaten de keuze hebben tussen de onderneming als aanknopingspunt of de vestiging. Men 

voorziet niet de mogelijkheid de toepassing van de Kaderrichtlijn te laten afhangen van het 

aantal werknemers tewerkgesteld door de werkgever. 

 

130. Dergelijk aanknopingspunt maakt het ook moeilijk de richtlijnconformiteit te 

beoordelen. Verschillende hypotheses zijn te onderscheiden: het is mogelijk dat de nationale 

wet zich beperkt tot de vermelding “de informatie –en consultatieverplichtingen zijn van 

toepassing wanneer de werkgever x aantal werknemers tewerkstelt”. Men weet dan niet of 

men een werkgever van een onderneming bedoelt dan wel een werkgever van een vestiging. 

Sowieso meen ik wel te mogen stellen dat wanneer de nationale wet bepaalt dat de procedures 

van toepassing zijn wanneer de werkgever 20 werknemers of minder tewerkstelt, dit als 
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richtlijnconform moet worden beschouwd. Dit is immers de drempel voor de vestiging. Alles 

wat lager dan 20 is, is gunstiger voor de werknemers en bijgevolg toegelaten. Alles wat hoger 

is dan 20 maar lager dan 50 kan problematisch zijn als het gaat om een werkgever van een 

vestiging, maar niet als het gaat om een werkgever van een onderneming, want dergelijke 

regeling zou gunstiger zijn voor de werknemers en bijgevolg toegelaten. Alles wat hoger is 

dan 50 is sowieso problematisch. De definitie van werkgever in de nationale wetgeving zou 

desgevallend uitsluitsel kunnen bieden of men met werkgever een werkgever van een 

vestiging of van een onderneming bedoelt. Lidstaten die dergelijk mechanisme hanteren 

definiëren echter meestal niet wie een werkgever is (Estland, Polen). De Tsjechische 

wetgever daarentegen bepaalt uitdrukkelijk dat met werkgever gerefereerd moet worden naar 

werkgever van een onderneming
162

. Alleszins moet men wel toegeven dat dergelijke definitie 

veel duidelijker en gemakkelijker te hanteren is. 

 

131.  Tot slot kan men ook twijfelen of lidstaten die een dubbele toepassingsdrempel hanteren 

de Kaderrichtlijn wel correct hebben omgezet daar de Kaderrichtlijn duidelijk spreekt over 

een „keuze‟. 

 

§ 2. DE INVULLING DOOR EN DE KEUZE VAN DE LIDSTATEN  

 

132. De meeste lidstaten hebben gekozen voor de ondernemingsdrempel en niet voor de 

vestiging: Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Letland, Malta, 

Nederland, Noorwegen, Roemenië, Slovenië, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en België. Wat 

deze laatste lidstaat betreft kan nu al worden opgemerkt dat er grote terughoudendheid bestaat 

om de in de nationale wetgeving geldende omschrijving inderdaad als een onderneming op te 

vatten.  

 

133.  Heel wat lidstaten hanteren een definitie die grotendeels gelijkluidend is aan de definitie 

die gehanteerd wordt in de Kaderrichtlijn: Cyprus
163

, Denemarken
164

, Ierland
165

, Italië
166

, 

Malta
167

, Roemenië
168

, Verenigd Koninkrijk
169

. Lidstaten die een definitie hanteren die 
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gelijkluidend is aan het ondernemingsbegrip in de Kaderrichtlijn hoeven vanzelfsprekend 

geen problemen te vrezen inzake foutieve omzetting van de Kaderrichtlijn.  

 

134.  De regelgeving van volgende lidstaten bevat een afwijkende definitie van onderneming: 

België
170

, Finland
171

, Letland
172

, Nederland
173

 en Slovenië
174

. 

 

135.  Ik wens even dieper in te gaan op de definitie in Nederland: het begrip „onderneming‟ 

werd in de WOR-wet reeds gedefinieerd vooraleer er sprake was van de Kaderrichtlijn. De 

Nederlandse wetgever oordeelde zelf dat haar ondernemingsbegrip niet moest worden 

aangepast en kon gehandhaafd blijven. Men was immers de mening toegedaan dat de 

Nederlandse definitie ruimer is dan de definitie in de Kaderrichtlijn en dus gunstiger voor de 

werknemers daar meer werknemers onder het toepassingsgebied zouden vallen. Gelet op art. 

9 lid 4 Kaderrichtlijn moest de definitie dus niet aangepast worden
175

. De definitie is volgens 

de voorbereidende werken van de Nederlandse wijzigingswet ruimer want de richtlijn eist dat 

er sprake is van een zelfstandige rechtspersoon om als onderneming te kunnen worden 

beschouwd. Overeenkomstig de definitie van onderneming in de WOR-wet kan ook een 

zelfstandig onderdeel (bijv. een filiaal) worden aangemerkt als een onderneming, mits dit 

onderdeel in de maatschappij zelfstandig naar buiten treedt
176

. Deze redenering is niet juist. In 

de definitie van onderneming in de Kaderrichtlijn is de aanwezigheid van 

rechtspersoonlijkheid niet vereist. De Nederlandse wetgever verwart mijns inziens de 

begrippen rechtspersoonlijkheid en zelfstandige eenheid. De aanwezigheid van 

rechtspersoonlijkheid is geen noodzakelijke voorwaarde om van een zelfstandige eenheid te 

kunnen spreken. Dat de redenering foutief is, doet op het eerste zicht echter geen afbreuk aan 

                                                                                                                                                         
169

 Reg. 2 ICE-Regulations 2004. 
170

 Art. 14 § 1,1° van de wet van 20 september 1948 houdende de organisatie van het bedrijfsleven, BS 27 

september 1948 en Wet van  4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van 

hun werk, BS 18 september 1996. Voor een bespreking: infra 125 e.v., nr. 343-348.  
171 “Elke vennootschap, stichting of natuurlijke persoon die zich bezighoudt met economische „operations‟ 

onafhankelijk of de „operation‟ winstgevend is of niet”, Art. 3 Lag om samarbete inom företag no. 334/2007.  

Naast de definitie wordt ook nog gesteld dat de aard van de actuele „operation‟ beslissend is en niet de financiële 

doelstellingen noch de dienst die financiert.  
172

 “Een onderneming is gelijk aan elke organisatorische eenheid waarin een werkgever zijn of haar werknemers 

tewerkstelt”, Sect. 5 Darba Likums.  
173

 “Elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband waarin krachtens 

arbeidsovereenkomst of krachtens publiekrechtelijke aanstelling arbeid wordt verricht”, Art. 1.c. WOR-wet.  
174

 “Commerciële ondernemingen ongeacht hun eigendomsstructuren en coöperatieven”, Art. 1 WPMA.  
175

 Memorie van Toelichting bij de Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden ter uitvoering van richtlijn 

nr. 2002/14/EG,  Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2003–2004, 29 364, nr. 3, 3. 
176

 Nota naar aanleiding van het verslag bij de Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden ter uitvoering van 

richtlijn nr. 2002/14/EG, Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2003–2004, 29 364, nr. 5, 1. 
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de geldigheid van het Nederlandse ondernemingsbegrip en de overeenstemming met de 

Kaderrichtlijn. De Kaderrichtlijn hanteert immers het principe van de minimale harmonisatie. 

Lidstaten zijn vrij om een ruimere bescherming te bieden en het toepassingsgebied dus uit te 

breiden. De definitie mag echter niet neerkomen op een vestiging. In dat geval is er sprake 

van een foutieve omzetting. 

 

136.  Slechts een beperkt aantal lidstaten opteerden voor de vestiging als toepassingsdrempel 

(Duitsland, Hongarije, Luxemburg, Oostenrijk, Spanje). Hierboven werd reeds vermeld 

dat het niet duidelijk is hoe het vestigingsbegrip precies moet worden ingevuld.  

 

137. Nadat de Kaderrichtlijn was uitgevaardigd deelden Duitsland en Oostenrijk mee dat 

hun wetgeving reeds voldeed aan de door de Kaderrichtlijn opgelegde minima. De Duitse
177

 

en Oostenrijkse
178

 invulling van het begrip vestiging werden aldus aanvaard door de Europese 

Commissie. Aan de hand van deze begrippen kan men dus misschien nagaan wat men bedoelt 

met vestiging.  

 

138. Het is onduidelijk of de Hongaarse wetgever met zijn aanknopingspunt doelt op een 

onderneming of een vestiging
179

. In de literatuur worden beiden verdedigd. E. ALES
180

 en A . 

TÓTH
181

 nemen aan dat de definitie voldoet aan de omschrijving van „vestiging‟ terwijl het 

rapport van de European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 

Hongarije plaatst in de categorie van lidstaten die „onderneming‟ als aanknopingspunt voor de 

I&C verplichtingen hanteren. Een argument ten gunste van deze laatste opvatting is dat de 

toepassingsdrempel werd vastgelegd op 50 werknemers, laat dit nu net de toepassingsdrempel 

zijn die ook door de Kaderrichtlijn wordt opgelegd. Dit argument moet echter onmiddellijk 

van tafel worden geveegd omdat reeds voor de implementatie van de Kaderrichtlijn er een 

I&C-verplichting bestond vanaf 50 werknemers. Dat de toepassingsdrempels gelijk zijn, lijkt 

dus eerder op toeval te berusten. Echter, wanneer men aanneemt dat men een vestiging 

                                                 
177

 Infra 115, nr. 314. 
178 Art.34 ArbVG: “Als Betrieb gilt jede Arbeitsstätte, die eine organisatorische Einheit bildet, innerhalb der eine 

physische oder juristische Person oder eine Personengemeinschaft mit technischen oder immateriellen Mitteln 

die Erzielung bestimmter Arbeitsergebnisse fortgesetzt verfolgt, ohne Rücksicht darauf, ob Erwerbsabsicht 

besteht oder nicht
178

.” 
179

 Sect. 43 (1) Munka Törvénykönyvéről. 
180

 E. ALES, Directive 2002/14/EC establishing a general framework for informing and consulting employees in 

the European Community – Synthesis Report, 2007, www.sda-

asbl.org/TestiPDF/200214_SYNTHESIS_REPORT_v6%20final%20_2_.pdf, 57. 
181

 Institute of Politival Sciences, Workplace representation and transposition of 2002/14/EC Directive in 

Hungary, 2006, www.hiva.be/inschr_form/2006_11_09_Andras%20Toth.ppt#262,7,Works council.  

http://www.sda-asbl.org/TestiPDF/200214_SYNTHESIS_REPORT_v6%20final%20_2_.pdf
http://www.sda-asbl.org/TestiPDF/200214_SYNTHESIS_REPORT_v6%20final%20_2_.pdf


 54 

bedoelt, dan blijkt er op het eerste zicht een flagrante strijdigheid met de Kaderrichtlijn die de 

drempel in dat geval op 20 werknemers legt. Klopt niet helemaal…de Hongaarse wet bepaalt 

inderdaad dat er slechts een ondernemingsraad moet worden opgericht vanaf 50 werknemers 

maar bepaalt eveneens dat wanneer in employers' independent operational facilities 

(divisions) tussen de 15 en de 50 werknemers tewerkgesteld zijn, er een vakbondsafgevaarde 

wordt verkozen die gelijkaardige I&C rechten heeft
182

. Door die aanvulling is de situatie niet 

alleen richtlijnconform, ze is in haar totaliteit gunstiger. Mijns inziens had de wetgever wel 

degelijk een vestiging voor ogen bij de opmaak van de wetgeving. Dit kan worden afgeleid uit 

een tekstargument: de wet bepaalt dat een ondernemingsraad moet worden opgericht in elke 

independent operational facilities (divisions) van de werknemer. Een onderneming kan 

inderdaad bestaan uit verschillende vestigingen. De term ondernemingsraad zorgt voor 

verwarring, vestigingsraad zou de draagwijdte van de definitie beter weergeven. 

 

139. Dat ook Spanje in dit rijtje wordt geplaatst, kan verwonderlijk lijken. In de literatuur 

vindt men immers terug dat de onderneming het relevante aanknopingspunt is
183

. Een 

ondernemingsraad wordt opgericht in een „empresa o centro de trabajo‟. Het Tribunal 

Supremo oordeelde echter dat met „empresa o centro de trabajo‟ een vestiging bedoeld wordt 

of een onderneming bestaande uit één vestiging
184

.  

 

140. Buitenbeentjes zijn Bulgarije
185

, Estland, Griekenland, Litouwen, Polen, Portugal, 

Slovakije, Tsjechië en Zweden. In het Tsjechische wetboek voor arbeidsrecht wordt de 

onderneming in het hoofdstuk betreffende de informatie en raadpleging van werknemers 

opgevat als „werkgever‟
186

. In Zweden, Slowakije
187

 en Estland wordt zelfs geen melding 

gemaakt van onderneming of vestiging. Het aanknopingspunt is heel eenvoudig „elke 

werkgever‟. Een gelijkaardige omschrijving is terug te vinden in de Poolse wetgeving
188

. 

 

                                                 
182

 Sect. 43 (2) Munka Törvénykönyvéről. 
183

 bijvoorbeeld in: M. CARLEY en M., HALL, “Impact of the information and consultation directive on industrial 

relations”, 2008, www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0710029s/tn0710029s_3.htm, 13. 
184

 STS (Sala IV de lo Social) 20 de febrero de 2008. 
185

 Infra 162, nr. 471. 
186

 Art. 276 Zákoník Práce. 
187

 § 233 Zákonník práce. 
188

 Art. 1.2 Ustawa o informowaniu pracowników i  przeprowadzaniu z nimi konsultacji. 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0710029s/tn0710029s_3.htm
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141. Tevens zijn er ook lidstaten die geen keuze maken tussen onderneming of vestiging maar 

die beiden als aanknopingspunt hanteren voor de vervulling van de informatie –en 

consultatieverplichtingen. Het gaat om Portugal, Griekenland
189

 en Frankrijk
190

 
191

. 

  

142. Tot slot zijn er ook lidstaten wiens regelgeving in geen enkele definitie voorziet van 

onderneming en/ of vestiging: Duitsland, Litouwen, Luxemburg, Portugal
192

 en Spanje. 

 

§ 3. TOEPASSINGSDREMPEL 

 

A. Minimumaantallen      

                                                                      

143. Het recht op informatie en raadpleging speelt pas in ondernemingen vanaf 50 

werknemers en in vestigingen vanaf 20 werknemers. In ondernemingen en vestigingen waar 

deze drempels niet gehaald worden, blijven de werknemers in principe dus verstoken van de 

I&C-rechten zoals toegekend in de Kaderrichtlijn. Dit is geen schending van het 

gelijkheidsbeginsel. In de bijlage van het Herziene Europees Sociaal Handvest bepaalt men 

dat het recht op informatie en raadpleging kan worden uitgesloten voor werknemers van 

ondernemingen die een nationaal bepaalde drempel inzake het aantal tewerkgestelde 

werknemers niet halen
193

.  

                                                                       

144. In het oorspronkelijke voorstel van de Kaderrichtlijn was tevens voorzien in een speciale 

drempel van 100 werknemers voor informatie en raadpleging van de werknemers over de 

ontwikkeling van de werkgelegenheid binnen de onderneming. De Commissie stemde in met 

een amendement ingediend door het Comité voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken om 

deze bepaling af te schaffen
194

.  

                                                 
189

 Art. 3 Π.Δ. 240/2006. 
190

 Art. L 2322-1 en art. L 2327-1 Code du Travail. 
191

 De Franse Conseil d‟Etat heeft aan de hand van haar beslissingen het begrip vestiging afgebakend. Er zijn 

drie belangrijke voorwaarden te vervullen. Er moet een afzonderlijke geografische inplanting zijn.  Een zekere 

stabiliteit wordt vereist. Een minimale autonomie wordt verondersteld die betrekking moet hebben op “la marche 

des services, la gestion du personnel et l‟organisation de leurs activités”, M. COHEN, Le droit des comités 

d‘entreprise et des comités de groupe, Parijs, LGDJ, 2003, 143. 
192

 COM (2008) 146 definitief, Med. van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité van de Regio‟s over de toetsing van de toepassing van richtlijn 2002/14/EG in de 

EU. 
193

 Paragraaf 6 bijlage bij art. 21 herziene E.S.H. 
194

 COM(2001) 296, Gewijzigd voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot instelling 

van een algemeen kader betreffende de informatie en raadpleging van de werknemers in de Europese 

Gemeenschap, Pb. C. 28 augustus 2001, afl. 240, 133-145. 
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145. Wanneer men de wetgeving van de verschillende lidstaten onder de loep neemt, merkt 

men op dat vele lidstaten toepassingsdrempels hanteren die lager zijn dan de eisen die worden 

gesteld door de Kaderrichtlijn. In de meeste gevallen is dit te verklaren doordat de 

Kaderrichtlijn stelt dat bij de implementatie niet geraakt mag worden aan nationale regelingen 

die gunstiger zijn voor de werknemers (non regression clause). Wanneer men dus reeds 

lagere drempels hanteert, kan men niet teruggrijpen naar de hogere drempels van de 

Kaderrichtlijn. Er zijn tevens lidstaten die er vrijwillig voor opteren om een lagere drempel te 

gebruiken. Griekenland bijvoorbeeld rapporteerde dat slechts 3 % van de Griekse 

ondernemingen meer dan 20 werknemers tewerkstelt. Dat is de reden waarom een aantal 

lidstaten lagere toepassingsdrempels hanteren. In Cyprus bijvoorbeeld is de informatie –en 

consultatieregelgeving van toepassing in ondernemingen vanaf 30 werknemers
195

.  

 

146. De lidstaten rangschikken op basis van de door hen gekozen toepassingsdrempel en 

conclusies trekken over de dichtheid van de werknemersvertegenwoordiging is geen evidente 

oefening gelet op de grote verscheidenheid in aanknopingspunten. In een poging daartoe 

wordt uitgegaan van de premisse dat het aanknopingspunt „werkgever‟ het gemakkelijkst 

wordt bereikt: een werkgever kan werknemers tewerkstellen zonder dat er sprake moet zijn 

van een vestiging of van een onderneming; daarna vestiging en tot slot onderneming.  

 

1. Lidstaten die als aanknopingspunt „werkgever‟ hanteren zonder verdere specificatie 

(werkgever die werknemers tewerkstelt in een vestiging dan wel een onderneming) 

 

147. In Zweden wordt geen drempel vereist: van zodra de werkgever werknemers tewerkstelt 

moet hij bepaalde informatie –en consultatieverplichtingen vervullen. Naar aanleiding van de 

Kaderrichtlijn werd een comité opgericht dat moest onderzoeken welke wijzigingen in de 

Zweedse wetgeving noodzakelijk waren. L. SVENAEUS, voorzitster van het comité, stelde dat 

de invoering van dergelijke drempel strijdig zou zijn met de Zweedse traditie waarbij de 

regels betreffende de medebeslissing van toepassing zijn op alle werkgevers
196

. Een Estse 

werkgever
197

 moet de wettelijke verplichtingen nakomen van zodra hij 30 werknemers 

tewerkstelt. In Polen
198

 en Slowakije
199

 wordt de drempel vastgelegd op 50 werknemers. Men 

                                                 
195

 M. CARLEY en M., HALL, “Impact of the information and consultation directive on industrial relations”, 2008, 

www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0710029s/tn0710029s_3.htm, 19. 
196

 www.eurofound.europa.eu/eiro/2004/09/inbrief/se0409101n.htm. 
197

 § 17 TUIS. 
198

 Art. 1 Ustawa o informowaniu pracowników i  przeprowadzaniu z nimi konsultacji. 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0710029s/tn0710029s_3.htm
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kan hieraan toevoegen dat in Slowakije vanaf 5 werknemers een „works trustee‟ kan gekozen 

worden. De rechten en plichten van dit orgaan zijn gelijk aan die van de ondernemingsraad
200

. 

 

2. Lidstaten die als aanknopingspunt „vestiging‟ hanteren (in  de hypothese dat de nationale 

invulling richtlijnconform is) 

 

148. Betriebsrate worden in Duitsland opgericht wanneer in een Betrieb minstens 5 

werknemers zijn tewerkgesteld. Idem volgens de Oostenrijkse Arbeitsverfassungsgesetz. 

In Luxemburg werd de drempel op 15 werknemers gelegd. Hongaarse vestigingen met 15 

werknemers hebben een vakbondsafgevaardigde die de informatie –en consultatierechten 

uitoefent, vanaf 50 werknemers kan een ondernemingsraad worden opgericht. Deze 

bewoording kan voor enige verwarring zorgen daar het niveau de vestiging is. In Spanje 

daarentegen kan er een werknemersvertegenwoordiger aangeduid worden vanaf 10 

werknemers
201

. In ondernemingen met 6-9 werknemers is dit ook mogelijk op voorwaarde dat 

de meerderheid van de werknemers er om verzoekt. Vanaf 50 werknemers wordt voorzien in 

de oprichting van een „comité de empresa‟
202

. 

 

3. Lidstaten die als aanknopingspunt „onderneming‟ hanteren (letterlijke bewoording van de 

Kaderrichtlijn, afwijkende definitie in de hypothese dat ze richtlijnconform is, werkgever van 

een onderneming, onderneming als aanknopingspunt zonder definiëring) 

 

149. In Tsjechische ondernemingen wordt de informatie en consultatie over de  onderwerpen 

opgesomd in sect. 279 en sect. 280 verleend ongeacht het aantal  werknemers. Informatie 

over de onderwerpen opgesomd in sect. 279.2 moet de werkgever pas verstrekken wanneer hij 

meer dan 10 werknemers tewerkstelt
203

. Ook wordt consultatie georganiseerd wanneer meer 

dan 10 werknemers tewerkgesteld worden. Het gaat dan over de aangelegenheden opgesomd 

in sect. 280 a, b en c van het Tsjechische Zákoník Práce. 

In Letland moeten de I&C-verplichtingen vervuld worden in ondernemingen waar 5 

werknemers zijn tewerkgesteld
204

. De drempel werd op 20 werknemers vastgelegd in 

                                                                                                                                                         
199

 § 233 (2) Zákonník práce. 
200

 § 233 (3) Zákonník práce. 
201

 Art. 62.1 Ley der Statuto de los Trabajadores. 
202

 Art. 63.1 Ley der Statuto de los Trabajadores. 
203

 Sect. 279.2 Zákoník Práce. 
204

 Sect. 10.2 Darba Likums. 



 58 

Roemenië, Litouwen, Slovenië
205

 en Finland
206

. Finse ondernemingen waarvan het aantal 

werknemers gelegen is tussen 20 en 29 ontsnappen echter aan de verplichtingen opgesomd in 

section 15, 17 (3) en (4), 18, 19, 27 (1) en (2-4). In Cyprus
207

 moeten er dan weer 30 

werknemers in de onderneming zijn tewerkgesteld, terwijl men in Denemarken
208

 heeft 

geopteerd voor een drempel van 35 werknemers. De oorspronkelijke drempel van 50 

werknemers werd weerhouden in het Verenigd Koninkrijk
209

, Ierland, Italië
210

, Malta
211

, 

Nederland en België
212

. Voor het Verenigd Koninkrijk betekent dit concreet dat ongeveer 7 

miljoen werknemers niet kunnen genieten van de nieuwe I&C procedures
213

. In Nederland is 

het ook mogelijk een personeelsvertegenwoordiger aan te duiden vanaf 10 werknemers. 

 

4. Lidstaten die een dubbele toepassingsdrempel hanteren 

 

150. De Portugese I&C-verplichtingen zijn zowel van toepassing in ondernemingen als in 

vestigingen. Voor de oprichting van ondernemingsraden in ondernemingen
214

 (comissões de 

trabalhadores) en sub-ondernemingsraden in vestigingen
215

 (Subcomissões de trabalhadores)  

wordt niet vereist dat een bepaald minimum aantal werknemers in de onderneming of de 

vestiging zijn tewerkgesteld. In Griekenland gelden de drempels van de Kaderrichtlijn: voor 

vestigingen 20 werknemers en voor ondernemingen 50 werknemers. De conformiteit met de 

Kaderrichtlijn in Bulgarije is betwistbaar. Voor een nadere verklaring verwijs ik naar de 

case-study
216

. In Frankrijk wordt een comité d‟entreprise opgericht in ondernemingen vanaf 

50 werknemers en een comité d‟établissement in vestigingen van ondernemingen vanaf 50 

werknemers. De drempel van 50 voor de oprichting van een comité d‟établissement is niet 

strijdig met de Kaderrichtlijn daar er reeds wordt voorzien in een comité d‟entreprise in 

ondernemingen. De I&C-rechten voor het comité d‟établissement kan men dan ook 

beschouwen als een surplus bovenop de I&C-rechten voor het comité d‟entreprise. In 

                                                 
205

 Art. 8 WPMA. 
206

 § 2 Tillämpningsområde, Lag om samarbete inom företag no. 334/2007.  
207

 Art. 3 (1) Νόκος N.78(I)/ 2005. 
208

 § 2 Lov om information og høring af lønmodtagere 
209

 Reg. 3 The Information and Consultation of Employees Regulations 2004. 
210

 Art. 3.1 Decreto Legislativo Attuazione della direttiva 2002/14/CE. 
211

 Art. 1 (3) Employee (Information and Consultation) Regulations. 
212

 België werd onder deze groep gecatalogeerd op basis van de bewoording „onderneming‟ in de nationale 

regelgeving hoewel er vele argumenten zijn die pleiten om de technische bedrijfseenheid als een vestiging te 

beschouwen. 
213

 K.D EDWING en G.M. TRUTER, The information and Consultation of Employees Regulations: Voluntarism‟s 

Bitter Legacy, The Modern Law Review 2005, 68(4), 628. 
214

 Art. 464 Código do Trabalho. 
215

 Art. 465 Código do Trabalho. 
216

 Infra 162, nr. 471. 
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dergelijk geval is men uiteraard niet langer gebonden aan de drempel van de Kaderrichtlijn 

daar de minimale vereisten al vervuld zijn door te voorzien in de oprichting van een comité 

d‟entreprise. Voor de volledigheid moet vermeld worden dat ook in ondernemingen waar 

minder dan 50 werknemers zijn tewerkgesteld, een comité d‟entreprise kan worden opgericht 

mits de werkgever akkoord gaat
217

. In établissements vanaf 11 werknemers worden délégués 

du personnel verkozen door de werknemers
218

. Mits goedkeuring van de werknemers is dit 

ook mogelijk in vestigingen waar de vereiste drempel niet wordt gehaald. 

 

B. Berekening van de minimumaantallen 

 

1. Analyse 

 

151. In het ontwerp van de Kaderrichtlijn werd bepaald dat informatie en consultatie moet 

georganiseerd worden in elke onderneming waar ten minste 50 werknemers zijn 

tewerkgesteld, zonder dat iets werd gezegd over de berekeningswijze
219

. De definitieve versie 

van de Kaderrichtlijn bepaalt dat de lidstaten zelf kunnen vastleggen op welke wijze deze 

minimumaantallen worden berekend
220

. Dit betekent echter geen vrijgeleide voor de lidstaten 

om bepaalde categorieën van werknemers uit te sluiten. In het arrest Jaeger
221

 werd 

geoordeeld dat wanneer men begrippen uit een richtlijn omzet, dit moet gebeuren op een 

wijze die het nuttig effect van de richtlijn vrijwaart, niettegenstaande de definitie van het 

begrip verwijst naar nationale wetten en/ of gebruiken. Het onderscheid tussen 

communautaire en nationale begrippen wordt daardoor wat getemperd. Lidstaten kunnen zelf 

nationaalrechtelijke begrippen invullen. Deze discretionaire bevoegdheid mag echter niet 

leiden tot willekeur zoniet wordt het effet utile van een richtlijn ondermijnd.  

 

152. Deze bepaling was reeds het voorwerp van een prejudiciële vraag aan het Hof van 

Justitie. De vraag luidde als volgt: moet richtlijn 2002/14/EG worden uitgelegd in die zin dat 

de lidstaten bij het bepalen volgens welke methode de in de richtlijn vastgestelde 

minimumaantallen werknemers worden berekend in die zin dat de lidstaten kunnen bepalen 

dat bepaalde categorieën van werknemers pas na een bepaalde tijd in aanmerking worden 

                                                 
217

 L. 2322-3 Code du Travail. 
218

 L. 2312-1 Code du Travail. 
219

 A4-0186/99, Report on the Proposal for a Council Directive establishing a general framework for informing 

and consulting employees in the European Community, 31 maart 1999, 7. 
220

 Art. 3 Kaderrichtlijn. 
221

 HvJ C-151/02, Landeshaupstadt Kiel v. Norbert Jaeger, Jur. 2003, I, 264. 
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genomen voor de toepassing van deze minimumaantallen
222

? In casu ging het om een Franse 

ordonnantie
223

 die bepaalde dat jongeren die na een bepaalde datum werden aangenomen en 

de leeftijd van 26 jaar nog niet hadden bereikt, niet werden meegeteld voor de berekening van 

de tewerkstellingsdrempels opgenomen in de Franse Code du Travail. Het antwoord van het 

Hof luidde negatief: het is de lidstaten niet toegestaan bepaalde categorieën van personen die 

oorspronkelijk in aanmerking komen bij de berekening uit te sluiten. Hoewel de richtlijn de 

lidstaten niet voorschrijft op welke wijze zij de werknemers die binnen de werkingssfeer 

ervan vallen, moeten meetellen bij de berekening van de minimumaantallen werknemers, 

schrijft zij wel voor dat zij alle werknemers moeten meetellen. De Kaderrichtlijn biedt dus 

geen ruimte om werknemers al dan niet mee te tellen. Het is volgens het Hof van Justitie 

verboden bepaalde categorieën van werknemers zelfs tijdelijk uit te sluiten ook wanneer de 

uitsluiting gerechtvaardigd is door een doelstelling van algemeen belang en in 

overeenstemming is met het evenredigheidsbeginsel. Art. 11 lid 1 Kaderrichtlijn bepaalt 

immers dat de lidstaten de nodige maatregelen moeten nemen om ten allen tijde in staat te zijn 

de resultaten opgelegd door de Kaderrichtlijn te garanderen. Wanneer men dergelijke 

uitzondering wel zou toelaten, ontrekt de betrokken lidstaat zich aan een door het 

Gemeenschapsrecht voorgeschreven duidelijke en precieze resultaatsverbintenis, aldus het 

Hof
224

. 

 

153. Sowieso moeten de lidstaten ook rekening houden met een aantal richtlijnen die 

atypische arbeidsovereenkomsten en arbeidsverhoudingen regelen. Meer concreet gaat het 

over werknemers gebonden door een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur, werknemers 

die deeltijds zijn tewerkgesteld en de uitzendkrachten. Deze richtlijnen hebben een dubbel 

doel: men wenst zowel discriminatie als het misbruik van dergelijke statuten tegen te gaan.  

 

                                                 
222
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Galaktos (ELOG), Jur. 2006, I, 212. 
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154. In clausule 7 van de raamovereenkomst ingevoerd door Richtlijn 1999/70/EG
225

 wordt 

bepaald dat bij de berekening van de drempel waarboven conform de nationale bepalingen in 

de onderneming werknemersvertegenwoordigingen als bedoeld in de nationale en 

communautaire wetgeving kunnen worden ingesteld, rekening moet worden gehouden met de 

werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Een implementatierapport van 

de Commissie
226

 geeft aan dat alle lidstaten tegemoet komen aan deze verplichting. Voor de 

omzetting van deze bepaling in de lidstaten die toegetreden zijn tot de Europese Unie op 1 

mei 2004 verwijs ik naar een syntheserapport van M. SARGEANT
227

. In dit rapport wordt 

aangegeven dat alle lidstaten deze bepaling correct hebben omgezet, hetzij expliciet of 

impliciet. Alleen voor Slovenië wordt enig voorbehoud gemaakt
228

.  

 

155.  Richtlijn 1997/81/EG
229

 bevat een kaderovereenkomst met bepalingen betreffende 

deeltijdse tewerkstelling. In clausule 4 van de overeenkomst wordt het beginsel van gelijke 

behandeling vastgelegd: met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden worden deeltijdwerkers 

niet minder gunstig behandeld dan vergelijkbare voltijdwerkers louter op grond van het feit 

dat zij in deeltijd werkzaam zijn, tenzij het verschil in behandeling om objectieve redenen 

gerechtvaardigd is. Wanneer zulks passend is, wordt het "pro rata temporis"-beginsel 

toegepast. 

 

156. Ook in Richtlijn betreffende Uitzendarbeid wordt voorzien dat in het uitzendbureau de 

uitzendkrachten, onder de door de lidstaten vastgestelde voorwaarden, dienen meegeteld te 

worden bij de berekening van de drempel waarboven de vertegenwoordigingsorganen van de 

werknemers waarin het Gemeenschaps –en nationaal recht of collectieve overeenkomsten 

voorzien, moeten worden opgericht. Lidstaten kunnen ook, onder de voorwaarden die zij 

vaststellen, bepalen dat deze uitzendkrachten in de inlenende onderneming worden meegeteld 

voor de berekening van de drempel waarboven de werknemersvertegenwoordigende 
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 Richtl. Raad nr. 1999/70, 28 juni 1999 betreffende de door het EVV, de UNICE en het CEEP gesloten 
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organisaties waarin het Gemeenschaps- en nationaal recht of collectieve overeenkomsten 

voorzien, mogen worden opgericht, op dezelfde wijze als werknemers die rechtstreeks door 

de inlenende onderneming voor dezelfde duur zijn of zouden zijn aangesteld
230

. 

 

2. Invulling door de lidstaten 

 

157.  Er zijn een aantal lidstaten waarin de wetgever zich in stilzwijgen heeft verhuld over de 

wijze waarop de aantallen moeten berekend worden. Het gaat om Estland, Hongarije, 

Letland, Malta, Nederland, Portugal
231

, Roemenië, Slowakije, Tsjechië en Zweden. 

  

158. De meeste lidstaten voorzien wel in een bepaling betreffende de berekeningswijze, zij 

het dat dit in de wetgeving van de ene lidstaat zeer gedetailleerd is uitgewerkt (Frankrijk
232

) 

terwijl in andere lidstaten de tussenkomst van de wetgever beperkt is gebleven tot een aantal 

basisprincipes. 

 

159. Algemeen beschouwd zijn er verschillen op te merken inzake de referentieperiode. Soms 

bedraagt deze 6 maanden (Polen
233

, Estland
234

, Slovenië
235

), soms 12 maanden (Bulgarije
236

, 

Verenigd Koninkrijk
237

) en in sommige gevallen zelfs 2 jaar (Cyprus
238

, Italië, Ierland
239

). 

 

160. In sommige lidstaten is het criterium „de onderneming die gemiddeld X n werknemers 

tewerkstelt‟ in andere lidstaten gebruikt men de omschrijving „de onderneming die gewoonlijk 

gemiddeld X n werknemers tewerkstelt‟ (België) of „ondernemingen waar in de regel X n 

werknemers werkzaam zijn‟ (Nederland). Gewoonlijk gemiddeld is niet hetzelfde als 

gemiddeld: is het criterium gewoonlijk gemiddeld, dan moet men eerst het gemiddelde 

                                                 
230

 Art. 7 Richtl. Eur. Parl. en Raad 2008/104, 19 november 2008 betreffende uitzendarbeid, Pb. L. 5 december 
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 L. 1111-2 Code du Travail. 
233
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235
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237
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239
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berekenen en dan kijken of dit gemiddelde ook gewoonlijk is
240

. Niettegenstaande de drempel 

is bereikt, is het dus mogelijk dat de wettelijke verplichtingen niet gelden wanneer men kan 

aantonen dat het gemiddelde niet gewoonlijk is. 

 

161. Het meest pertinente verschil tussen de lidstaten heeft te maken met de wijze waarop 

werknemers die niet verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of 

voor een voltijdse tewerkstelling in rekening worden gebracht. Gedacht kan worden aan 

werknemers die slechts door een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur zijn verbonden, 

werknemers die slechts deeltijds zijn tewerkgesteld, seizoensarbeiders,.... 

 

162. Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur worden in een aantal 

lidstaten pas volwaardig meegeteld wanneer hun contract een bepaalde duur overschrijdt . Dit 

is het geval in Italië
241

 (9 maanden), Spanje
242

 en Frankrijk (beiden 1 jaar), Slovenië
243

 (bij 

de  verkiezingen voor de ondernemingsraad zijn werknemers enkel gerechtigd te stemmen na 

6 maanden tewerkstelling). Deze regelingen kunnen een indirecte discriminatie uitmaken 

tegenover werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur.  

 

163. Het régime voor deeltijdse arbeiders is heel vaak gebaseerd op het aantal uren dat ze 

werken. Overschrijdt de werknemer een bepaalde drempel, dan beschouwt men hem als een 

werknemer met een voltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. Indien dit niet het 

geval is, worden alle werkuren van deze arbeiders opgeteld om te berekenen met hoeveel 

voltijdse equivalenten dit overeenkomt. In Luxemburg bedraagt deze drempel 16 arbeidsuren 

per week
244

, in het Verenigd Koninkrijk 75 uren per maand. Verschillende auteurs stellen 

zich vragen bij deze berekeningsmethode en beschouwen dit zelfs als een discriminatie van de 

deeltijdse werknemers
245

. Dergelijke methode leidt er toe dat een onderneming met 30 

voltijdse werknemers en 28 deeltijdse werknemers niet onder de I&C-verplichtingen valt 

terwijl dit wel het geval zou zijn wanneer er 58 voltijdse werknemers zouden tewerkgesteld 

zijn (in de hypothese dat de toepassingsdrempel is vastgelegd op 50 werknemers). 

   

                                                 
240
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241
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164. Soms worden bepaalde categorieën van werknemers zelfs helemaal uitgesloten. In Polen 

is dat het geval voor de jeugdige werknemers, in Oostenrijk voor de thuiswerkers246 en 

bepaalde verwanten van de werkgever 247 , in Frankrijk en Luxemburg 248  worden 

werknemers die verbonden zijn door een leercontract uitgesloten. Worden in Frankrijk ook 

niet meegeteld: de houders van een CIE (contrat initiative-emploi), van een CI-RMA (contrat 

insertion-revenu minimum d'activité), van een CAE (contrat d'accompagnement dans 

l'emploi), van een CA (un contrat d'avenir) en van een CDD of CDI (contrat de 

professionnalisation à durée déterminée ou à durée indéterminée). Gelet op het arrest dat 

door het Hof van Justitie werd geveld zijn dergelijke situaties niet conform de Kaderrichtlijn. 

Ook werknemers die andere werknemers vervangen wiens arbeidsovereenkomst geschorst is 

of die afwezig zijn, worden in Luxemburg249 uitgesloten. Dit is geen probleem wanneer de 

werknemer die afwezig of geschorst is, zelf wel wordt meegeteld. 

 

165. In heel wat lidstaten hebben de werknemers het recht door de werkgever geïnformeerd te 

worden over het aantal werknemers (Verenigd Koninkrijk
250

). De Britse zaak Amicus and 

Macmillan Publishers Ltd
251

 had onder meer betrekking op dergelijke verplichting voor de 

werkgever. Men oordeelde dat Reg. 5 meer vereist dan de loutere mededeling van het totaal 

aantal werknemers in de onderneming maar dat men ook informatie moet geven over het 

aantal afzonderlijke vestigingen en hoeveel werknemers er in elk van die vestigingen zijn 

tewerkgesteld. 

 

166. Tot slot zijn er ook lidstaten die helemaal geen onderscheid maken tussen de 

verschillende categorieën van werknemers: Bulgarije
252

, Denemarken
253

. 

 

C. Uitzonderingsrégimes 

 

 167. Soms voorziet een nationale wet in de mogelijkheid voor de werkgever om, 

niettegenstaande de toepassingsdrempels bereikt zijn, de ontheffing van de verplichting tot 
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oprichting van de wettelijk voorziene overlegstructuren te verkrijgen. De Kaderrichtlijn 

voorziet niet in een gelijkaardig ontheffingsmechanisme. Hoe valt dergelijk régime te rijmen 

met de Kaderrichtlijn? 

 

 168.  In Nederland kan een werkgever SER (Sociaal Economische Raad) verzoeken om hem 

ontheffing te verlenen tot oprichting van een ondernemingraad
254

. De Raad verleent enkel een 

ontheffing indien bijzondere omstandigheden de goede toepassing van de wet in de weg staan. 

Het bestaan van een andere overlegvorm of desinteresse van de werknemers voor een 

ondernemingsraad is geen bijzondere omstandigheid
255

. De omstandigheid dat alle 

werknemers reeds betrokken zijn bij het bestuur en over de hoogste zeggenschap 

beschikken
256

 ( sociocratie) wordt wel aanvaard als een geldige reden. Er bestond echter geen 

garantie dat de minimale verplichtingen van de Kaderrichtlijn werden nageleefd
257

. Om die 

reden heeft men art. 5 WOR-wet aangepast. Bij het verlenen van een ontheffing dient de SER 

nu te toetsen of voldaan is aan de minimumnormen van de Kaderrichtlijn. Gelet op de 

terughoudendheid waarmee de SER beslist tot het al dan niet toekennen van een opheffing, 

zal deze wetswijziging in de praktijk weinig impact hebben
258

. Navraag bij SER leert dat er 

slechts 5 ondernemingen zijn die genieten van deze vrijstelling. Ze zijn hoofdzakelijk 

ingericht volgens het sociocratisch kringmodel. Juridisch gezien was de aanpassing wel 

noodzakelijk om er zeker van te zijn dat de Nederlandse I&C-regulering als richtlijnconform 

kan worden bestempeld. 

 

AFDELING IV. INFORMATIE EN RAADPLEGING  

 

§ 1. DEFINIERING EN AFBAKENING VAN DE BEGRIPPEN  

 

Informatie: het verstrekken van gegevens door de werkgever aan de werknemersvertegenwoordigers, opdat zij 

kennis kunnen nemen van het onderwerp en het kunnen bestuderen
259

. 

Raadpleging: de gedachtewisseling en de totstandbrenging van een dialoog tussen de 

werknemersvertegenwoordigers en de werkgevers
260

. 
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169. De begrippen informatie en raadpleging hebben geen autonome, communautaire 

betekenis. Dit is niet problematisch daar over de begrippen informatie en raadpleging geen 

grote discussies bestaan over de inhoudelijke betekenis en de invulling ervan. 

 

A. De definitie van informatie omvat de volgende componenten: 

 

1. Het verstrekken van gegevens 

 

170. Dat informatie doelt op het verstrekken van gegevens hoeft geen uitleg. Over welke 

gegevens het gaat, wordt verder in de Kaderrichtlijn vermeld. Toch pleit men steeds vaker 

voor een duidelijkere definitie: men wil vermijden dat de werkgever te veel ruimte voor 

interpretatie heeft
261

. Het spreekt voor zich dat de informatie zo volledig en objectief mogelijk 

moet zijn. Aan de werknemers moet met andere woorden een „fair and true view
262

‟ verschaft 

worden. 

 

2.Door de werkgever 

 

171. Dit is vanzelfsprekend. 

 

3. Aan de werknemersvertegenwoordigers 

 

172. Deze zinsnede toont aan dat men de voorkeur geeft aan een onrechtstreekse informatie –

en consultatieprocedure via een systeem van werknemersvertegenwoordigers. 

 

4. Opdat ze kennis kunnen nemen van het onderwerp en het bestuderen 

 

173. Recht op informatie veronderstelt een gestructureerde overdracht van gegevens zodat 

deze gegevens kunnen verwerkt worden tot kennis
263

. Of anders geformuleerd; het recht op 
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informatie onderbouwt noodzakelijkerwijze het recht op raadpleging. Zonder kennis is er 

geen waardering van de feiten mogelijk
264

. 

 

174. Men kan zich afvragen in welke mate de werkgever de mogelijkheid heeft om de 

gegevens te bewerken vooraleer hij ze kenbaar maakt aan de werknemersvertegenwoordigers. 

Moet het originele document aan de werknemersvertegenwoordigers worden overgemaakt of 

heeft de werkgever het recht deze info eerst te bewerken tot een meer begrijpbaar en 

duidelijker geheel? Daarbij mag men niet uit het oog verliezen dat in dat geval de informatie 

nog steeds correct, juist en volledig moet zijn. Informatie kan immers verkeerd worden 

opgevat als de context niet meer duidelijk is, als enkel geselecteerde gegevens door de 

werkgever worden bekendgemaakt,….
265

.  

 

175. Anderzijds mag van de werknemersvertegenwoordigers een zekere diligentie worden 

verwacht. Wanneer men bepaalde informatie ontvangt, moet de ondernemingsraad rekening 

houden met intussen gewijzigde marktomstandigheden en weten dat de informatie op 

bepaalde punten niet langer volledig up-to-date is. Ook wanneer ze een vermoeden heeft dat 

de informatie foutief is, moet ze extra alert zijn
266

. 

 

176. Onvermijdelijk zijn situaties waarbij de werknemersvertegenwoordigers geconfronteerd 

worden met cijfers, tabellen en overzichten waar ze geen betekenis aan kunnen geven. 

Financiële informatie is niet altijd even gemakkelijk te verstaan. Om te voldoen aan de 

vereiste dat men de informatie kan bestuderen zijn twee opties mogelijk: ofwel voorziet men 

dat de vertegenwoordigers een beroep kunnen doen op een externe deskundige, gefinancierd 

door de werkgever, die voor hen het cijfermateriaal analyseert, ofwel voorziet men in een 

opleiding en training voor de vertegenwoordigers. De eerste optie lijkt de meest efficiënte 

rekening houdend met het tijdelijk mandaat van de werknemersvertegenwoordigers en de 

grote diversiteit aan financiële inlichtingen. 

 

B. De definitie van raadpleging omvat de volgende componenten: 
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1. Gedachtewisseling en totstandbrenging van een dialoog 

 

177. Op zich is deze definitie niet veelzeggend maar door de uitwerking in art. 4 

Kaderrichtlijn krijgt het begrip „consultatie‟ wel een veel concretere invulling in vergelijking 

tot hetzelfde begrip in de Richtlijn tot instelling van een Europese Ondernemingsraad. 

 

178. Raadpleging lijkt vanuit het standpunt van de werkgevers eerder vrijblijvend
267

. Verder 

in de Kaderrichtlijn wordt echter bepaald dat de raadpleging die betrekking heeft op 

beslissingen die ingrijpende veranderingen voor de arbeidsorganisatie of de 

arbeidsovereenkomsten kunnen meebrengen, moet gebeuren met het doel een akkoord te 

bereiken over deze beslissingen, die onder de bevoegdheden van de werkgever vallen. 

Bepaalde auteurs leiden hier uit af dat de werkgever uiteraard een ander standpunt kan 

innemen dan dat van de werknemers maar dat de werkgever in een dergelijk geval toch zal 

moeten aantonen dat hij tenminste een werkelijke en ernstige poging heeft ondernomen om 

hieromtrent tot een akkoord met de werknemers of hun vertegenwoordigers te komen
268

. Men 

kan in ieder geval besluiten tot een onderhandelingsverplichting
269

. 

 

179. Kan men hieruit afleiden dat er twee soorten consultatie bestaan: consultatie met het oog 

op het bereiken van een akkoord en consultatie waar die finaliteit niet wordt vereist
270

? Deze 

tweedeling is praktisch niet relevant. Het criterium van onderscheid is of het gaat over een 

materie die substantiële veranderingen teweeg brengt in de arbeidsorganisatie of de 

contractuele relaties. Dit zal meestal het geval zijn waardoor steeds het oogmerk zal vereist 

zijn een akkoord te bereiken. 

 

180. Bijkomend stelt zich de vraag hoe ver de verplichting reikt voor de werkgever om een 

akkoord te bereiken. Het Hof van Justitie oordeelde dat wetgeving die de werkgever de 

mogelijkheid geeft gemotiveerd af te wijken van het advies, op een foutieve wijze is 

omgezet
271

. In casu ging het om de Richtlijn Collectief Ontslag. DORSSEMONT vraagt zich af 

in welke mate dit arrest wel van toepassing is in het licht van de Kaderrichtlijn. Hij werpt op 
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dat de Richtlijn Collectief Ontslag uitgaat van een plicht tot informatie en raadpleging terwijl 

de Kaderrichtlijn enkel een recht op informatie en raadpleging invoert
272

. Het argument van 

DORSSEMONT kan echter niet worden weerhouden. Het feit dat het gaat om een recht op 

informatie en raadpleging betekent niet dat dit vrijblijvend mag worden ingevuld of dat de 

garanties voor de werknemers of werknemersvertegenwoordigers op een adequate 

informatieverstrekking en een efficiënte raadplegingsprocedure beperkter zouden zijn. Het 

recht op informatie en raadpleging betekent enkel dat werknemers er ook voor kunnen kiezen 

dit recht niet uit te oefenen zoals dit bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk het geval is. 

Bovendien formuleert art. 4 Kaderrichtlijn op een vrij dwingende wijze hoe de raadpleging 

moet worden georganiseerd: “raadpleging geschiedt….”. 

181. Het recht op raadpleging impliceert geen medebeslissingsrecht voor de werknemers. Het 

is nog steeds de werkgever die het beleid van de onderneming zal bepalen; het managerial 

prerogative blijft dus stand houden. 

2. Tussen werknemersvertegenwoordigers en werkgevers 

 

182. Deze zinsnede toont opnieuw aan dat men de voorkeur geeft aan een onrechtstreekse 

informatie –en consultatieprocedure via het systeem van werknemersvertegenwoordigers. 

 

§ 2. INVULLING DOOR DE LIDSTATEN  

 

183. In volgende lidstaten worden de definities letterlijk of quasi-letterlijk overgenomen: 

Cyprus
273

, Griekenland
274

, Hongarije
275

, Ierland
276

, Italië
277

, Malta
278

, Nederland
279

, 

Polen
280

, Roemenië
281

, Spanje
282

, Slowakije
283

 en Verenigd Koninkrijk
284

.  

                                                 
272
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276
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 Art. 5.5 WOR-wet. 
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184. Om helemaal correct te zijn, hoort Nederland thuis in het rijtje van lidstaten dat geen 

definitie voorziet. Echter, in art. 5 WOR-wet duiken plots definities van „informatie‟ en 

„raadpleging‟ op, identiek aan de definities van de Kaderrichtlijn met één kleine nuance: in de 

definities  is „werknemersvertegenwoordiger‟ vervangen door „werknemer‟. Enkel in geval er 

toepassing wordt gemaakt van art. 5 WOR-wet (ontheffing van de verplichting voor de 

werkgever een ondernemingsraad op te richten) zijn de werknemers rechtstreeks partij, in 

normale omstandigheden verloopt de communicatie nog steeds met de  leden van de 

ondernemingraad. 

 

185. Geen definities worden voorzien in de relevante wetgeving van Duitsland, Oostenrijk 

Portugal, Finland, Bulgarije, Slovenië, Zweden (Men heeft het in Zweden bovendien niet 

over een recht op consultatie maar over een recht op onderhandelen
285

. Dit begrip legt nog 

sterker de nadruk op de verplichting om met de opinies van de 

werknemersvertegenwoordigers rekening te houden en een daadwerkelijke dialoog aan te 

gaan). Ook in Frankrijk zal men geen definitie vinden van informatie en/ of consultatie. De 

Franse rechtspraak omschrijft consultatie echter als de gedachtewisseling en de vrije 

discussie
286

 en leunt daarmee nauw aan bij de Europese definitie. Een recht op informatie 

impliceert niet automatisch een recht op consultatie
287

. De Letse wet bevat geen definitie van 

informatie wel een licht afwijkende definitie van consultatie. Idem in Litouwen
288

. 

 

186. Heel wat lidstaten hebben een afwijkende definitie aangenomen. Overeenkomstig de 

Letse wet betekent consultatie de gedachtewisseling en het tot stand brengen van een dialoog 

tussen de werknemersvertegenwoordigers en de werkgever met het oog op het tot stand 

brengen van een akkoord
289

. Dit is een ruimere definitie dan wat de Kaderrichtlijn voorziet in 

die zin dat „het tot stand brengen van een akkoord‟ een constitutief bestanddeel is van de 

definitie en dus steeds vereist is, terwijl de Kaderrichtlijn deze vereiste enkel oplegt in geval 

er beslissingen moeten genomen worden die ingrijpende veranderingen voor de 

arbeidsorganisatie of de arbeidsovereenkomsten kunnen meebrengen. 
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187. In Tsjechië voorziet wordt de definitie van consultatie (projednání) op eenzelfde wijze 

uitgebreid als in Letland: het bereiken van een akkoord maakt integrerend deel uit van de 

definitie
290

. Informatie (informování) is de overdracht van de noodzakelijke gegevens op basis 

waarvan de toestand van het gecommuniceerde feit met zekerheid kan worden vernomen en 

een opinie kan worden gevormd
291

. 

 

188. Töötajate usaldusisiku seadus in Estland omschrijft het verstrekken van informatie als 

de overdracht aan de werknemersvertegenwoordiger of aan de werknemers van informatie op 

het gepaste niveau van die werknemers om hen toe te laten op een gepast tijdstip een duidelijk 

beeld te krijgen van de structuur van de werkgever, de economische situatie, 

werkgelegenheid, samen met mogelijke ontwikkelingen en andere omstandigheden die de 

belangen van de werknemers betreffen
292

. In deze nietszeggende definitie komen op geen 

enkele wijze de beoogde doelstellingen naar voor zoals gestipuleerd in de Kaderrichtlijn. 

Nergens wordt bepaald dat de werknemers de informatie adequaat moeten kunnen bestuderen 

en zo nodig de raadpleging moeten kunnen voorbereiden. De definitie zegt eigenlijk niets 

anders dan dat informatie de overdracht is van informatie. De definitie bevat ook al een aantal 

elementen ter omzetting van art. 4.2 Kaderrichtlijn. 

 

189. Art. 414-5 (1) van de Luxemburgse Code du Travail voorziet in ruime definities die 

zowel de componenten bevatten van de aangebrachte definities in de Kaderrichtlijn alsook 

onmiddellijk een aantal kwalitatieve vereisten (“d‟une façon et avec un contenu appropriés, 

susceptibles”) die in de Kaderrichtlijn in de art. 4.3 en 4.4 aan bod komen. Voor een verdere 

analyse verwijs ik naar de case study, idem voor België en Denemarken. 

 

AFDELING V. VOORWERP VAN INFORMATIE EN RAADPLEGING 

 

§ 1. ANALYSE 

 
Informatie en raadpleging behelzen: 

―Informatie over de recente en de waarschijnlijke ontwikkeling van activiteiten en de economische situatie van 

de onderneming of de vestiging
293

.‖ 

 

                                                 
290

 Section 278 (3) Zákoník Práce. 
291

 Section 278 (2) Zákoník Práce. 
292

 § 19  (1) en (2) TUIS. 
293

 Art. 4.2 (a) Kaderrichtlijn. 
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―Informatie en raadpleging over de situatie, de structuur en de waarschijnlijke ontwikkeling van de 

werkgelegenheid binnen de onderneming of vestiging, alsmede over eventuele geplande anticiperende 

maatregelen met name in geval van bedreiging van werkgelegenheid
294

.‖ 

 

―Informatie en raadpleging over beslissingen die ingrijpende veranderingen voor de arbeidsorganisatie of de 

arbeidsovereenkomsten kunnen meebrengen, met inbegrip van die welke vallen onder de in artikel 9, lid 1, 

genoemde bepalingen van het Gemeenschapsrecht
295

.‖ 

 

190. De Kaderrichtlijn voorziet in een limitatieve opsomming van zaken waarover informatie 

en consultatie moet plaatsvinden. Anderzijds kan men in art. 4.3 Kaderrichtlijn een basis 

vinden op grond waarvan men ook andere informatie moet verstrekken. Men bepaalt immers 

dat de inhoud van de informatie de werknemersvertegenwoordigers moet toelaten om de 

raadpleging te kunnen voorbereiden. Er wordt niet gerefereerd naar de limitatieve lijst van art. 

4.2 Kaderrichtlijn
296

. 

 

191. Art. 4.2 maakt een onderscheid tussen topics waarover alleen informatie moet worden 

uitgewisseld en topics die zowel informatie en consultatie vereisen. Dit is moeilijk te 

verenigen met de eerste zinsnede van art. 4.2 die luidt als „informatie en raadpleging 

behelzen‟. 

 

192. De omschrijvingen in art. 4.2 (a) zijn vaag: onder ontwikkeling van de activiteiten en de 

economische situatie valt onder andere informatie betreffende verkoopscijfers, investeringen, 

resultaten. In het oorspronkelijke commissievoorstel was voorzien in een informatieplicht 

betreffende reasonably foreseeable ontwikkelingen. Dit werd afgezwakt tot recent and 

probable development. Wat recente informatie is, hangt af van het oordeel van de lidstaten. 

Volgens commentaren van de Europese Commissie gaat het over die informatie die in het 

bezit is van de werkgever op een bepaald moment. Er is geen verwijzing meer te vinden naar 

informatie betreffende de financiële situatie, wat nochtans wel het geval was in het voorstel. 

Het Europees Parlement diende een amendement in dat er toe strekte de aangelegenheden 

opgesomd in het toenmalige art. 4.1 (a) verder te concretiseren alsook het artikel uit te breiden 
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 Art. 4.2 (b) Kaderrichtlijn. 
295

 Art. 4.2 (c) Kaderrichtlijn. 
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met een consultatierecht
297

. Het Europees Parlement zag immers geen reden waarom met 

betrekking tot deze onderwerpen geen consultatierechten zouden kunnen bestaan voor de 

werknemers. De Commissie kon echter niet instemmen met dit amendement in het licht van 

haar rol als bemiddelaar die ze in het kader van de medebeslissingsprocedure tussen de twee 

takken van de communautaire wetgevende macht moest vervullen
298

. 

 

193. Art. 4.2 (b) slaat dan weer op de evolutie van het aantal werknemers, de bezettingsgraad, 

economische werkloosheid, eventuele voorgenomen maatregelen in geval van ongunstige 

bedrijfsresultaten,… Men neemt aan dat deze bepaling slaat op anticiperende maatregelen die 

dienen om de werknemers voor te bereiden op crisisgevallen. Overeenkomstig de Richtlijn 

Uitzendarbeid houdt de verplichting de werknemers te informeren en te consulteren 

betreffende de arbeidssituatie in de onderneming eveneens in dat men hen passende 

informatie verstrekt over de inzet van uitzendkrachten
299

.   

 

194. Art. 4.2(c) kan betrekking hebben op vacatures, opleidingen, vakantieregelingen, 

werkvoorschriften,…Ook het collectief ontslag en de overgang van ondernemingen worden 

onder art. 4.2 (c) ondergebracht. Deze fenomenen maken bovendien het voorwerp uit van 

specifieke richtlijnen met eigen informatie –en consultatieplichten. Ingrijpende veranderingen 

slaan op situaties met een collectief karakter en dus niet bijvoorbeeld op individuele 

ontslagen. ALVAREZ DEL CUVILLO daarentegen meent dat het begrip ook individuele 

ingrijpende veranderingen omvat
300

.  

 

195. Het Europees Parlement wenste dit artikel aan te vullen met een art. 4.1 (d)
301

 waarin 

werknemers ook een recht op informatie en consultatie krijgen met betrekking tot andere 

aangelegenheden die hen ook rechtstreeks aangaan zoals bijvoorbeeld in verband met 

opleidingen, trainingen, de gelijke behandeling van man en vrouw, veiligheid en gezondheid 
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op de werkvloer
302

. Het amendement werd opnieuw niet aangenomen, ditmaal onder de 

overweging dat het amendement reeds in overeenstemming is met de geest van de tekst en 

niet expliciet in de richtlijn dient te worden vermeld
303

. 

 

§ 2. INVULLING DOOR DE LIDSTATEN 

 

196. Opnieuw moet worden vastgesteld dat er grote verscheidenheid is in de wijze waarop de 

verschillende lidstaten deze bepaling hebben ingevuld en omgezet. 

 

197. Volgende lidstaten beperkten zich tot de loutere overname of een lichtjes afwijkende 

omschrijving van de bepalingen uit Kaderrichtlijn: Bulgarije
304

, Cyprus
305

, Estland
306

, 

Ierland
307

, Italië
308

, Letland, Litouwen
309

, Luxemburg
310

, Malta
311

, Nederland
312

,  

Polen
313

, Roemenië
314

, Slowakije
315

 en het Verenigd Koninkrijk
316

. 

 

198. Omwille van een aantal bijzonderheden wordt dieper ingegaan op de wijze waarop 

Letland deze bepalingen heeft omgezet. De werknemersvertegenwoordigers hebben het recht 

om van de werkgever informatie te eisen en te ontvangen “betreffende de economische en de 

sociale situatie van de onderneming
317

”. Dit is een onnauwkeurige omzetting van art. 4.2(a) 

Kaderrichtlijn. Men verwijst niet naar de recente en de waarschijnlijke ontwikkelingen binnen 

de onderneming. Bovendien hebben de werknemersvertegenwoordigers het recht deze 
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 Art. 4 Employee (information and consultation) regulations. 
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317
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informatie van de werkgever te eisen wat de indruk doet ontstaan dat de werkgever enkel 

verplicht is deze informatie te verstrekken wanneer er uitdrukkelijk door de 

werknemersvertegenwoordigers om wordt verzocht. In de andere wettelijke bepalingen die 

art. 4.2 omzetten is deze vereiste niet terug te vinden maar wordt onmiddellijk bepaald dat de 

werknemersvertegenwoordigers het recht hebben de informatie te ontvangen. Art. 4.2(b) en 

(c) Kaderrichtlijn werden geïmplementeerd als volgt: de werknemersvertegenwoordigers 

hebben het recht om ten gepaste tijde informatie te ontvangen en geraadpleegd te worden door 

de werkgever vooraleer hij beslissingen neemt die de belangen van de werknemers kunnen 

treffen, in het bijzonder beslissingen betreffende het loon, arbeidsvoorwaarden en 

tewerkstelling binnen de onderneming
318

. Er wordt dus niet expliciet voorzien in informatie 

en consultatie betreffende de onderwerpen opgesomd in de Kaderrichtlijn. In de Letse 

wetgeving wordt consultatie voorzien in alle gevallen maar tegelijk alleen in de gevallen 

wanneer beslissingen de belangen van de werknemers kunnen treffen. Dergelijk criterium is 

tegelijk ruimer en beperkter dan datgene wat door de Kaderrichtlijn wordt voorgeschreven. 

Ruimer want van zodra het de belangen van de werknemers treft, vindt er consultatie plaats. 

Ook andere onderwerpen, die niet in de Kaderrichtlijn zijn opgenomen, kunnen het voorwerp 

uitmaken van consultatie. Beperkter want het is mogelijk, doch minder waarschijnlijk, dat er 

beslissingen moeten worden genomen over onderwerpen, opgesomd in de Kaderrichtlijn, die 

niet de belangen van de werknemers treffen. 

  

199. Lidstaten die op een gedetailleerde wijze een opsomming geven van alle gegevens die als 

informatie moet worden verstrekt of waarover raadpleging moet worden georganiseerd zijn 

België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongarije
319

, Oostenrijk, Portugal, Slovenië
320

, 

Spanje
321

, Tsjechië en Zweden. 

 

200. De regeling zoals zij geldt in België, Denemarken en Duitsland komt uitgebreid aan 

bod in de grondige case studies. Voor de overige lidstaten beperk ik mij tot een verwijzing 

naar de relevante wetsartikelen en pertinente opmerkingen 
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201. Het comité d'entreprise in Frankrijk wordt geïnformeerd en geconsulteerd betreffende 

de organisatie, het beleid en de algemene werking van de onderneming
322

. Deze bepaling 

wordt beschouwd als voldoende, in die zin dat er geen aanpassing vereist is ten gevolge van 

de Kaderrichtlijn
323

. Meer zelfs, de bepaling is gunstiger daar niet alleen voorzien is in een 

recht op informatie maar ook in een recht op consultatie. De overige I&C-rechten van het 

comité worden gedetailleerd uitgewerkt in art. L. 2323-1 tot L. 2323-87 Code du Travail
324

. 

Er is slechts één discussiepunt betreffende de conformiteit: T. BRILL-VENKATASAMY merkt op 

dat de Code du Travail niet vereist dat de consultatie plaatsvindt met het oog op het bereiken 

van een overeenkomst in de gevallen van art. 4.2.(c) Kaderrichtlijn en vraagt zich af of de 

Franse wet in die zin moet aangepast worden
325

. 

 

202. Met een zeer gedetailleerde opsomming is de wetgeving van Tsjechië
326

 in 

overeenstemming met art. 4.2 Kaderrichtlijn. Hetzelfde kan gezegd worden van de Finse 

regulering
327

. 

 

203.  In een ander Scandinavisch land, Zweden, is de regeling de volgende: art. 4.2. (a) van 

de Kaderrichtlijn noopte niet tot aanpassing van de Zweedse wetgeving. Sect. 19 van de MBL 

bepaalt immers dat de werkgever de werknemersorganisatie op regelmatige wijze moet 

informeren over de wijze waarop de onderneming zich ontwikkelt zowel op vlak van 

productie als op financieel vlak. Aanvankelijk was deze bepaling beperkt tot een werkgever 

die gebonden was door collectieve overeenkomsten. Het toepassingsgebied is echter 

uitgebreid tot de werknemersorganisaties die niet gebonden zijn door deze collectieve 

overeenkomsten
328

. De voorschriften van art. 4.2. (b) kan men terugvinden in sect. 11 en sect. 

19. Sect. 19 stelt dat de werkgever de werknemersorganisatie moet informeren betreffende het 

personeelsbeleid. De Zweedse wet voorziet echter niet in consultatie betreffende eventuele 
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geplande anticiperende maatregelen
329

. Volgens een rapport van STATENS OFFENTLIGA 

UTREDNINGAR is dit geen probleem daar de werkgever de werknemersorganisaties moet 

informeren over eventuele geplande maatregelen overeenkomstig sect. 19 en omdat de 

werknemersorganisaties het recht hebben te onderhandelen met de werkgever
330

 

overeenkomstig sect. 11. Toch kan er een bedenking worden gemaakt betreffende de 

conformiteit met de Kaderrichtlijn en sect. 11 § 2. Laatstgenoemd artikel is moeilijk te 

verzoenen met de opvatting dat informatie en consultatie moeten plaatsvinden vooraleer de 

werkgever enige beslissing kan nemen. Men stelt immers dat wanneer zich een uitzonderlijk 

geval voordoet, de werkgever de beslissing al kan nemen en uitvoeren vooraleer de 

consultatie heeft plaatsgevonden
331

. Vraag is natuurlijk wat men moet verstaan onder een 

uitzonderlijk geval. Wanneer men zou aannemen dat bedreiging van de werkgelegenheid een 

uitzonderlijk geval is, dan zou de effectiviteit van het recht op consultatie met betrekking tot 

deze aangelegenheid in Zweden in sterke mate aangetast worden. Voor de invulling van art. 

4.2 (c) kan opnieuw worden verwezen naar sect. 11 en 19. Dezelfde redenering als voor art. 

4.2 (b) kan worden opgezet: sect. 19 heeft het enkel over „informeren‟. Het recht op 

consultatie wordt dan gerealiseerd via sect. 11. 

 

204.  In Portugal vindt men afhankelijk van de aard van de werknemersvertegenwoordigers 

(vakbond of ondernemingsraad) de aangelegenheden waaromtrent I&C verplicht is terug in 

verschillende wetgeving. Informatie en consultatie ten aanzien van de 

vakbondsafgevaardigden wordt voorzien voor de aangelegenheden opgesomd in de artikelen  

502 en 503 Código do Trabalho die een integrale weergave vormen van art. 4.2 

Kaderrichtlijn. Voor de ondernemingsraad ligt het iets moeilijker. De aangelegenheden die 

een recht op informatie en consultatie genereren ten aanzien van de ondernemingsraad zijn 

verspreid in verschillende wetsartikels: er wordt een algemene
332

 en een bijzondere 

informatieplicht
333

 onderscheiden. De werkgever is verplicht de werknemers te consulteren 
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met betrekking tot voorgenomen beslissingen die een impact hebben op de werkgelegenheid, 

arbeidsorganisatie en de sluiting van de onderneming of productielijnen
334

. 

 

205.  Oostenrijk was één van de lidstaten wiens wetgeving in het licht van de Kaderrichtlijn 

reeds volstond. Het is bijgevolg interessant na te gaan in welke bewoordingen de I&C-rechten 

geformuleerd zijn in een tekst die veel eerder tot stand kwam dan de Kaderrichtlijn maar toch 

als volledig conform wordt beschouwd. § 108 ArbVG is het equivalent voor art. 4.2 

Kaderrichtlijn. De titel van het hoofdstuk waarin dit artikel is ondergebracht “Mitwirkung in 

wirtschaftlichen Angelegenheiten. Wirtschaftliche Informations-, Interventions- und 

Beratungsrechte” alleen al geeft een duidelijke aanwijzing voor de aard van de 

aangelegenheden die voorwerp zijn van deze rechten. De ruime omschrijving volstaat 

inderdaad, zelfs de waarschijnlijke ontwikkeling van de economische situatie komt aan bod 

(voraussichtliche Entwicklung). Er is sowieso een informatieplicht van de werkgever maar op 

vraag van de Betriebsrat kan de werkgever er ook toe gehouden worden dit orgaan te 

raadplegen. Het informatierecht betreffende aangelegenheden inzake tewerkstelling vindt men 

in § 98 BetrVG. In § 109 verwijst men naar een informatie –en consultatierecht in geval van 

“Betriebsänderungen” op vlak van tewerkstelling. Ditzelfde artikel geldt ook als equivalent 

voor art. 4.2 c) Kaderrichtlijn. Een algemeen I&C-recht is omschreven in § 91 en 92 BetrVG. 

 

206. Het comité de empresa in Spanje had ook voor de inwerkingtreding van de 

Kaderrichtlijn uitgebreide informatie –en consultatiebevoegdheden. Men heeft er echter voor 

geopteerd de bevoegdheden opnieuw te omschrijven zodat de bewoording beter overeen komt 

met die van de Kaderrichtlijn. Verspreid over heel art. 64 Ley del Estatuto de los Trabajadores 

kan men de onderwerpen opgesomd in art. 4.2 Kaderrichtlijn terugvinden. In de literatuur 

vindt men terug dat de ingrijpende veranderingen (cambios relevantes en cuanto a la 

organización del trabajo y a los contratos de trabajo) (art. 4.2 (c) Kaderrichtlijn) niet mag 

ingevuld worden aan de hand van art. 41 Ley del Estatuto de los Trabajadores. Dit artikel 

geeft een wettelijke invulling en opsomming van elementen die te beschouwen zijn als 

ingrijpende veranderingen (modificaciones substanciales), zowel individuele als collectieve, 

van de arbeidsovereenkomst en de gevolgen die daaraan gekoppeld worden (vergoeding ten 

laste van de werkgever). De context waarin dit artikel gebruikt wordt is fundamenteel 

verschillend (beëindiging van de arbeidsovereenkomst) van de Kaderrichtlijn. In tegenstelling 
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tot A. ALVAREZ DEL CUVILLO
335

 deelt F.J. GOMEZ ABELLEIRA de gangbare opvatting dat art. 

4.2(c) Kaderrichtlijn enkel collectieve veranderingen viseert
336

. 

 

AFDELING VI. UITOEFENING VAN HET RECHT OP INFORMATIE EN RAADPLEGING  

 

§ 1. ANALYSE 

 
―De lidstaten stellen overeenkomstig dit artikel in nadere regelingen vast hoe het recht op informatie en 

raadpleging op het passende niveau wordt uitgeoefend en houden daarbij rekening met de beginselen van 

artikel 1 en laten de vigerende bepalingen en/of praktijken die voor de werknemers gunstiger zijn, onverlet
337

.‖ 

 

―Het tijdstip, de wijze en de inhoud van de informatie laten met name toe dat de 

werknemersvertegenwoordigers de informatie adequaat kunnen bestuderen en zo nodig de raadpleging kunnen 

voorbereiden
338

.‖ 

 
―Raadpleging geschiedt: 

- op een tijdstip, met middelen en met een inhoud die passend zijn; 

- op het relevante niveau van directie en vertegenwoordiging, afhankelijk van het te bespreken 

onderwerp; 

- op basis van de overeenkomstig art. 2,letter f), door de werkgever te verstrekken informatie en van het 

advies dat de werknemersvertegenwoordigers kunnen uitbrengen; 

- op zodanige wijze, dat de werknemersvertegenwoordigers met de werkgever kunnen samenkomen en 

een met een redenen omkleed antwoord op hun advies kunnen krijgen; 

met het doel een akkoord te bereiken over de in lid 2, onder c), bedoelde beslissingen, die onder de 

bevoegdheden van de werkgever vallen
339

.‖ 

 

207.  Bedoeling van deze bepaling is het invoeren van een aantal garanties opdat de 

informatie –en consultatieverplichting hun doel niet zouden voorbijgaan („effet utile‟) . 

 

208.  Op basis van de definities en de uitwerking in art. 4 Kaderrichtlijn, leidt Bercusson
340

 de 

volgende stappen af die moeten worden gevolgd bij het proces van informatie en consultatie: 

1) overdracht van informatie en gegevens; 2) het onderzoek van deze informatie en gegevens 

door de werknemersvertegenwoordigers; 3) mogelijkheid tot een adequate studie van het 

onderwerp; 4) voorbereiding van de consultatie; 5) formuleren van een opinie; 6) meeting; 7) 

gemotiveerd antwoord van de werkgever op de opinie van de 

werknemersvertegenwoordigers; 8) uitwisseling van de verschillende visies en opstarten van 

een dialoog; 9) werken in een geest van samenwerking. Het traject vangt aan met 
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informatieverstrekking en eindigt met raadpleging. Tussen deze twee handelingen ligt een 

cesuur. Wat er in die tussentijd moet gebeuren, wordt bepaald door art. 4 (c) Kaderrichtlijn: 

informatie moet kunnen worden bestudeerd en de consultatie moet kunnen worden voorbereid 

door de werknemersvertegenwoordigers met het oog op het uitbrengen van een advies. Of de 

werknemersvertegenwoordigers van die tussentijd gebruik moeten maken om hun achterban 

te raadplegen, wordt door de Kaderrichtlijn niet bepaald. 

 

209. De Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken stelde voor om een bepaling in te 

voeren waardoor lidstaten zullen verzekeren dat wanneer een beslissing aanzienlijke nadelige 

gevolgen heeft voor de werknemers, de uiteindelijke beslissing op verzoek van de 

werknemersvertegenwoordigers kan worden uitgesteld gedurende een passende periode zodat 

raadpleging kan verder gezet worden met het oog op het vermijden of beperken van dergelijke 

nadelige (adverse) gevolgen
341

. Het amendement werd niet weerhouden
342

. 

 

210. Drie vereisten waaraan de raadpleging moet voldoen, behoeven een verdere uitdieping: 

de vereiste van het passende tijdstip, het relevante niveau, het advies en het met redenen 

omkleed antwoord. 

 

211. De raadpleging moet overeenkomstig de Kaderrichtlijn geschieden op een passend 

tijdstip. Wat moet verstaan worden onder een passend tijdstip zal afhangen van verschillende 

factoren zoals het onderwerp, de impact van de beslissing voor de werknemers,…. Cruciaal 

blijft echter de vraag of de raadpleging moet geschieden voor of nadat de beslissing door de 

werkgever is genomen. In de oorspronkelijke versie van de Kaderrichtlijn was duidelijk 

geredigeerd dat informatie en consultatie moesten voorzien worden vooraleer een beslissing 

werd genomen
343

. Bij het lezen van de uiteindelijke versie blijft men in het ongewisse over 

het tijdstip waarop informatie en consultatie moeten plaatsvinden. Er zijn echter heel wat 

argumenten die pleiten voor een voorafgaande informatie en raadpleging: onder meer uit 
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overwegingen 6
344

 en 13
345

 van de Kaderrichtlijn kan men dit standpunt afleiden. Ook op 

basis van rechtspraak van het Hof van Justitie kan deze vraag bevestigend worden 

beantwoord. Voorwerp van de zaak Wolfgang Kühnel v Junk
 346

 was Richtlijn 98/59/EG 

betreffende de aanpassing van de wetgevingen inzake collectief ontslag. In de richtlijn wordt 

bepaald dat wanneer de werkgever overweegt over te gaan tot collectief ontslag, hij verplicht 

is de vertegenwoordigers van de werknemers tijdig te raadplegen teneinde tot een akkoord te 

komen
347

. Het Hof oordeelde dat de werkgever verplicht is tot raadpleging over te gaan 

vooraleer hij een beslissing neemt. De algemene bewoording van het Hof geeft steun aan de 

visie dat ook inzake Kaderrichtlijn 2002/14/EG de werkgever slechts tot beslissen kan 

overgaan wanneer de procedures inzake informatie en raadpleging zijn nagekomen. Er is ook 

een tekstueel argument dat deze opvatting steunt. De Kaderrichtlijn bepaalt immers dat de 

werknemersvertegenwoordigers advies kunnen uitbrengen, ze samen kunnen komen met de 

werkgever en een met redenen omkleed antwoord op hun advies kunnen krijgen. Wanneer de 

raadplegingsprocedures zouden plaatsvinden nadat de beslissing reeds is genomen, heeft de 

mogelijkheid voor de werknemersvertegenwoordigers om advies te verlenen geen nut meer.  

         

212. De meeste auteurs delen dit standpunt. T. BRILL-VENKATASAMY meent dat het doel van 

de Kaderrichtlijn is dat informatie en consultatie betreffende bepaalde voorgenomen 

beslissingen plaatsvinden voor ze gevolgen ressorteren
348

. Ook F. WOOLDRIDGE en F. 

DORSSEMONT
349

 volgen deze opvatting
350

.  

 

213. In een recent advies van de Commissie Economische en Monetaire Zaken aan de 

Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken oppert men dat werknemers alleen, bij tijdige 

informatie en raadpleging op positieve wijze aan het halen van de rendabiliteitsdoelstellingen 
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van bedrijven kunnen meewerken en besluiten kunnen beïnvloeden en dat zij aldus bij fusies, 

aankopen en verkopen, overnames door financiële investeerders tijdig voor de goedkeuring 

van de besluiten geïnformeerd en uitgebreid moeten geraadpleegd worden. De Commissie 

roept op om de Kaderrichtlijn in die zin te herzien
351

. 

 

214. Het Franse Hof van Cassatie maakt een onderscheid tussen louter strategische 

beslissingen en juridische beslissingen. De bekendmaking van een louter strategische 

beslissing aan het Comité d‟entreprise mag plaatsvinden gelijktijdig met deze mededeling aan 

de beurs, de pers, de werknemers,…Wanneer men overgaat tot het nemen van beslissingen 

die juridische gevolgen ressorteren moet het Comité wel voorafgaand worden 

geïnformeerd
352

. 

 

215. De raadpleging zal geschieden op het relevante niveau van directie en 

vertegenwoordiging, afhankelijk van het te bespreken onderwerp. Raadpleging geschiedt 

aldus op het relevante niveau van directie  met het doel een akkoord te bereiken over bepaalde 

beslissingen die onder de bevoegdheden van de werkgever vallen. Dit betekent dat het niveau 

van de werkgever die beslissingsmacht heeft het relevante niveau is. De vraag die hierbij rijst 

is of dit de „formal decision-maker‟ (de werkgever in contractuele relatie met de werknemer) 

is of de „real decision-maker‟ (de werkgever wiens beslissingen leiden tot substantiële 

veranderingen in de arbeidsorganisatie). De Kaderrichtlijn refereert niet naar de relevante 

„werkgever‟ maar naar het relevante „directieniveau‟. Ook voor de vertegenwoordiging langs 

werknemerszijde moet de raadpleging op het relevante niveau plaatsvinden.  

 

216.  De werknemersvertegenwoordigers hebben niet alleen de bevoegdheid om te reageren 

op voorstellen van de werkgever maar ook het recht om eigen voorstellen te doen door het 

formuleren van adviezen: ze kunnen alternatieve ideeën op tafel leggen. C. BERNARD 

onderstreept dat raadpleging betekent dat werknemers hun mening ter kennis moeten kunnen 

brengen aan de werkgever
353

. Zelf hebben ze recht op een met redenen omkleed antwoord op 

hun advies. Het gaat hier dus niet om een met redenen omklede verantwoording van een 

beslissing van de werkgever, deze is immers op dat ogenblik nog niet genomen. Bij het lezen 
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van deze bepaling is het duidelijk dat de Richtlijngever niet uitging van een louter 

schriftelijke procedure. De procedure is dus niet louter reactief: ze is proactief in die zin dat 

de werknemersvertegenwoordigers op voorhand in hun advies voorstellen kunnen doen 

waarop de werkgever moet antwoorden en desgevallend een rechtvaardiging dient te geven 

waarom hij bepaalde voorstellen verwerpt
354

. 

 

217. Raadpleging mag niet worden verward met collectief onderhandelen. Collectief 

onderhandelen is het gevolg van een tweezijdige wilsuiting en beoogt het bereiken van een 

akkoord
355

. Dit is bij raadpleging niet het geval. 

 

218. F. DORSSEMONT onderscheidt drie cruciale momenten: de overlegvergadering, de 

adviesverlening en het met redenen omkleed antwoord
356

. De Kaderrichtlijn bepaalt niet of dit 

gaat om successieve momenten dan wel of deze drie momenten samenvallen. Volgens 

dezelfde auteur moet de Kaderrichtlijn niet in die zin worden geïnterpreteerd dat de drie 

momenten samenvallen daar de Kaderrichtlijn enkel bepaalt dat de raadpleging op een 

passend ogenblik moet geschieden. 

 

§ 2. INVULLING DOOR DE LIDSTATEN 

 

219. Lidstaten die de bewoordingen volledig of quasi volledig overnemen zijn Cyprus
357

, 

Griekenland, Ierland
358

, Italië
359

, Letland
360

, Luxemburg, Malta
361

, Nederland
362

, 

Polen
363

, Roemenië
364

, Slowakije
365

 en het Verenigd Koninkrijk
366

. 
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220. Afwijkende omschrijvingen vindt men terug in België
367

, Bulgarije
368

, Denemarken
369

, 

Duitsland
370

, Estland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Litouwen, Oostenrijk, Portugal, 

Tsjechië
371

 en Zweden.  

 

221. Verspreid over de hele Finse Lag om samarbete inom företag zijn bepalingen terug te 

vinden over de wijze waarop informatie en consultatie worden georganiseerd. Al naargelang 

de aard van de te verstrekken informatie bepaalt men wie de werkgever zal 

vertegenwoordigen: het kan dus gaan om een afdelingshoofd maar evengoed om een lid van 

het management wanneer het een belangrijke aangelegenheid betreft
372

. Het is de werkgever 

die uiteindelijk beslist. Op die manier komt men alleszins tegemoet aan de verplichting van de 

Kaderrichtlijn om de I&C te organiseren op een gepast niveau. Finland is één van de weinige 

lidstaten die op zo‟n uitdrukkelijke wijze uiting geeft aan deze vereiste. Idem voor de 

werknemersvertegenwoordigers. De frequentie waarmee informatie moet worden verstrekt is 

ook steeds duidelijk aangegeven
373

. § 20 en 21 gaan dieper in op de wijze waarop de 

consultatie verloopt. In § 25 vindt men een verwijzing naar het bereiken van een consensus. 

 

222. In Hongarije vindt consultatie steeds plaats met het oog op het bereiken van een 

overeenkomst
374

, de Kaderrichtlijn gaat veel minder ver. Tussen de informatie en de 

consultatie moet een periode van 15 dagen verlopen. Het is de werkgever niet toegelaten de 

voorgenomen maatregel uit te voeren gedurende een periode van zeven dagen te rekenen 

vanaf de aanvang van de consultatie. Anderzijds wordt van de ondernemingsraad wel de 

nodige diligentie verwacht: zij moet de werkgever binnen de 15 dagen haar opinie verstrekken 

over de geplande maatregelen, bij gebreke hiervan, wordt zij geacht akkoord te gaan met de 

voorgenomen maatregel
375

. 
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370
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223.  In Estland moet de werkgever de informatie op een zondanige wijze beschikbaar stellen 

dat een onderzoek ervan mogelijk is
376

. De informatie moet schriftelijk worden meegedeeld of 

op een andere wijze mits akkoord van de werknemers. De Trustee/ de werknemers hebben het 

recht om een geschreven opinie op te maken of een voorstel te doen betreffende de informatie 

die ze hebben ontvangen van de werkgever en hem in kennis te stellen van hun intentie om tot 

consultatie over te gaan binnen de 15 werkdagen te rekenen vanaf de dag waarop ze de 

informatie hebben ontvangen. Wanneer de werkgever de voorstellen niet in overweging 

neemt, dan moet hij daar zo snel mogelijk de redenen voor opgeven. De werkgever start met 

de consultatie binnen de 7 werkdagen te rekenen vanaf het ogenblik waarop hij het verzoek 

tot consultatie heeft ontvangen. Wat opvalt in deze regeling is dat het recht op informatie een 

automatisme is terwijl voor de consultatie eerst een verzoek daartoe wordt vereist van de 

werknemers. 

 

224. Opdat het comité d‘entreprise in Frankrijk een gemotiveerd advies zou kunnen 

voorleggen moet de werkgever aan het comité de accurate informatie schriftelijk verschaffen. 

Er moet bovendien voldoende tijd worden gelaten tussen de informatie en de consultatie
377

. In 

een aantal gevallen geeft de wet zelf aan welke termijn er moet verlopen tussen de informatie 

en de consultatie
378

. In het Franse arbeidsrecht wordt een onderscheid gemaakt tussen 

informatie die periodiek wordt verschaft (vb. algemene en boekhoudkundige informatie)
379

 en 

informatie die slechts occasioneel wordt verschaft en gelinkt wordt aan 

consultatieverplichtingen
380

. Rechtspraak heeft met betrekking tot de occasionele 

informatieplicht reeds meermaals geoordeeld dat het comité zelf alle informatie mag 

verzamelen die ze als noodzakelijk beschouwt
381

. In die gevallen kan men bovendien een 

beroep doen op deskundigen en boekhouders. Het geheel van deze artikelen voldoet aan de 

vereisten van art. 4.3 Kaderrichtlijn. Le Code du Travail bepaalt dat de consultatie van het 

comité de beslissing van de werkgever voorafgaat
382

. Consultatie die te laat plaatsvindt, wordt 

beschouwd als een délit d‘entrave en de rechter kan dan ook beslissen tot het opschorten van 

de beslissing van de werkgever
383

. Het comité d‘entreprise geeft advies, de werkgever houdt 
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377
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er rekening meer en geeft een gemotiveerd antwoord op het advies
384

. Met betrekking tot de 

vereiste dat de raadpleging moet geschieden op het relevante niveau kunnen er wel vragen 

worden gesteld over de conformiteit met de Kaderrichtlijn. De Code de Travail bepaalt 

immers dat het comité central d‘entreprise wordt geïnformeerd en geconsulteerd over alle 

belangrijke economische en financiële aspecten betreffende de onderneming
385

. Dit betekent 

dat niet het comité d‘établissement van elke afzonderlijke vestiging zal worden geïnformeerd 

en geconsulteerd. Hoe valt dit te verzoenen met de vereiste van „het relevante niveau‟ 

voornamelijk wanneer het gaat om onderwerpen waarover bepaalde beslissingen zullen 

worden genomen die rechtstreeks invloed zullen hebben op de vestiging? Veel zal afhangen 

van de vraag hoe „relevante niveau‟ wordt opgevat: bedoelt men het niveau waar de beslissing 

wordt genomen of het niveau waar de beslissing uitwerking zal krijgen? In ieder geval heeft 

La Chambre Criminelle van het Franse Hof van Cassatie geoordeeld dat het comité 

d‘établissement moet geïnformeerd en geconsulteerd worden wanneer de beslissing gevolgen 

zal hebben op het niveau van de vestiging
386

.   

 

225. In het licht van de huidige economische crisis werd in maart 2009 een wetsvoorstel 

ingediend dat er toe strekt de I&C-bevoegdheden uit te breiden en te verbreden zowel ten 

voordele van les délégués du personnel als het comité d‘entreprise
387

. Werknemers moeten 

volgens de indieners van het wetsvoorstel nu nog meer dan ooit beschermd worden gelet op 

de ingrijpende beslissingen die tal van ondernemingen nemen om te kunnen overleven. Ze 

pleiten voor een uitbreiding van de bevoegdheden van les délégués du personnel. Als het 

wetsvoorstel wordt goedgekeurd, zou het comité d‘entreprise in de toekomst over een 

vetorecht beschikken waardoor bepaalde beslissingen van de werkgever slechts uitwerking 

kunnen krijgen na goedkeuring door het comité. De werkgever krijgt de verplichting om te 

antwoorden op elke vraag van het comité d‘entreprise. 

 

226. In Zweden is de implementatie van art. 4.3 hoofdzakelijk terug te vinden in § 19 

Medbestämmandelagen: de werknemersorganisaties moeten op regelmatige ogenblikken 

geïnformeerd worden. Op verzoek van de werknemersorganisatie en op voorwaarde dat de 

kosten niet te hoog oplopen zal de werkgever kopieën verschaffen. Voor een onderzoek naar 
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de wijze waarop de raadpleging geschiedt, moeten verschillende artikels worden betrokken: 

wat het passende tijdstip betreft, bepaalt § 10 dat er een continu onderhandelingsrecht bestaat 

zowel voor de werknemersorganisatie als voor de werkgever. § 11 stelt dat dit recht wordt 

uitgeoefend vooraleer de werkgever een beslissing neemt, behalve in uitzonderlijke 

omstandigheden. De raadpleging geschiedt in primaire instantie op het niveau waar de 

beslissing wordt genomen. Is het niet mogelijk om een overeenkomst te bereiken dan zal de 

werkgever gaan onderhandelen met de centrale werknemersorganisatie
388

. Sect. 19 vormt het 

basisartikel voor de implementatie van art. 4.4 (c). De vereiste dat de raadpleging zo moet 

georganiseerd zijn dat de werknemersvertegenwoordigers met de werkgever moeten kunnen 

samenkomen en een met redenen omkleed antwoord kunnen krijgen, komt tot uiting in sect. 

15: elke partij die gehouden is tot onderhandelingen, zal verschijnen op een bijeenkomst. 

Doordat de werkgever en de werknemersorganisatie samenkomen, impliceert dit volgens 

sommigen ook dat ze een antwoord zullen krijgen op hun advies
389

. De wet schrijft niet 

uitdrukkelijk voor dat raadpleging in bepaalde gevallen geschiedt met het oog op het bereiken 

van een overeenkomst. Hoewel, het reeds eerder aangehaalde rapport neemt de stelling aan 

dat uit de algemene bepalingen van sect. 11 moet worden afgeleid dat het de bedoeling is een 

overeenkomst te bereiken
390

. 

 

227. Opmerkelijk in Portugal is dat naast de relevante wetsartikelen voor de vakbond 

uitdrukkelijk bepaald is dat de raadpleging gebeurt met het oog op het bereiken van een 

overeenkomst
391

 terwijl de wetsbepalingen die de consultatie regelen voor de 

ondernemingsraad niet in dergelijke bepaling voorzien
392

. 

 

228.  Wat Spanje betreft meent A. ALVAREZ DEL CUVILLO dat de Spaanse Ley del Estatuto de 

los Trabajadores reeds voldoende de vereisten die de Kaderrichtlijn stelt aan de wijze waarop 

men informatie moet verstrekken, weergeeft
393

: de algemene omschrijvingen van de 

Kaderrichtlijn zijn reeds geconcretiseerd in de Spaanse wet (de wet bepaalt duidelijk binnen 
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welke periodes en hoeveel maal per jaar bepaalde informatie moet worden meegedeeld
394

). 

Toch heeft de wetgever er voor geopteerd het betreffende artikel 64 aan te passen, niet alleen 

inhoudelijk maar ook structureel zodat nu duidelijk aangegeven is welke informatie 

trimestrieel
395

, jaarlijks
396

 of met een zekere periodiciteit
397

 moet worden verstrekt. Wat de 

invulling van de raadpleging betreft, suggereert dezelfde auteur wel een aantal problemen, 

voornamelijk gesitueerd rond de vereiste dat de raadpleging moet geschieden op het relevante 

niveau: in Spanje bestaat immers de traditie dat vertegenwoordigers enkel opereren vanuit het 

niveau van het centro de trabajo ongeacht het voorwerp van de raadpleging. 

 

229. In de Oostenrijkse Betriebsverfassungsgesetz vindt men de concretisering van art. 4.3 

Kaderrichtlijn terug in verschillende artikelen. § 92 (1) voldoet aan de vereiste de informatie 

tijdig te verschaffen daar indicaties worden aangegeven betreffende de tijdstippen waarop de 

Betriebsinhaber de Betriebsrat informatie dient over te leggen (minstens 4 maal per jaar en 

maandelijks wanneer de Betriebsrat er om verzoekt). Ook in § 108 en § 109 BetrVG worden 

de nodige garanties verschaft, zo bepaalt § 109 BetrVG dat informatie op een zodanig tijdstip 

dient meegedeeld te worden dat een raadpleging nog mogelijk is. Dezelfde drie artikelen 

geven ook mee hoe de consultatie dient te verlopen. § 113 BetrVG kan gezien worden als de 

implementatie van art. 4.4 (b) Kaderrichtlijn. § 97 (2) BetrVG bevat een verwijzing naar de 

verplichting voor de werkgever om tot een akkoord te komen met de Betriebsrat. 

 

230.  In Litouwen is deze bepaling nauwelijks of niet omgezet. De voorwaarden waaronder 

en de procedures betreffende de wijze waarop informatie wordt verschaft en consultatie 

plaatsvindt, worden vastgelegd in wetten, collectieve overeenkomsten en overeenkomsten 

tussen de werkgever en de werknemersvertegenwoordigers
398

. Men kan moeilijk beamen dat 

dergelijke bepaling richtlijnconform is. Via een achterpoortje kan men eventueel 

argumenteren dat de situatie gedeeltelijk conform is. Art. 22 en 23 geven een opsomming van 

algemene verplichtingen van de werkgever en de werknemersvertegenwoordigers. Uit die 

bepalingen kan men volgende relevante passages distilleren: de 

werknemersvertegenwoordigers kunnen voorstellen doen aan de werkgever betreffende de 
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organisatie van het werk
399

. Men kan opperen dat dit overeenstemt met de mogelijkheid voor 

werknemersvertegenwoordigers om advies te verlenen. Wanneer de vertegenwoordigers 

voorstellen hebben gedaan, moet de werkgever binnen de maand een gemotiveerd antwoord 

geven
400

. 

 

231. Slovenië is één van de lidstaten die in de literatuur vaak wordt aangehaald als zijnde een 

lidstaat wiens wetgeving reeds voldeed aan de Kaderrichtlijn. De wet geeft inderdaad 

duidelijk aan wanneer informatie en consultatie dient plaats te vinden: informatie 30 dagen en 

consultatie 15 dagen vooraleer de beslissing door de werkgever wordt genomen
401

. In art. 95 

en 96 WPMA geeft men een hele lijst van aangelegenheden weer waaromtrent eerst 

goedkeuring vanwege de ondernemingsraad vereist is vooraleer de werkgever kan overgaan 

tot het uitvoeren van de beslissing alsook de procedure die in dat geval moet gevolgd worden. 

Een duidelijke bepaling dat de raadpleging dient te geschieden op het relevante niveau 

ontbreekt. 

 

AFDELING VII. INFORMATIE EN RAADPLEGING OP BASIS VAN AKKOORDEN  

 

§ 1. ANALYSE 

 
De lidstaten kunnen het overlaten aan de sociale partners op het passende niveau, met inbegrip van het niveau 

van onderneming of vestiging, om vrijelijk en te allen tijde via onderhandelingen de nadere regelingen voor 

informatie en raadpleging van de werknemers in een akkoord vast te leggen
402

. 

 

232. Verder kan men lezen dat het voldoende is als de algemene principes zoals in art. 1 

Kaderrichtlijn geformuleerd, gerespecteerd worden. Dit betekent dat de overeenkomsten 

betreffende informatie en consultatie op een zodanige wijze moeten worden geïmplementeerd 

dat hun effectiviteit gegarandeerd is. De vraag naar de waarde van de overeenkomsten die 

worden gesloten, is dus relevant. Gelet op art. 1 Kaderrichtlijn zouden ze legally binding 

moeten zijn.  

 

233. Ten tweede moeten deze overeenkomsten tot stand komen in een geest van 

samenwerking en met respect voor de belangen van beide partijen. Art. 5 Kaderrichtlijn 

bepaalt echter niet dat de vereisten van art. 4  Kaderrichtlijn moeten worden nageleefd. 
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Wanneer men inderdaad meent dat bij toepassing van art. 5 Kaderrichtlijn art. 4 Kaderrichtlijn 

niet hoeft nageleefd te worden, is de vraag in welke mate dergelijke opvatting te verzoenen 

valt met een belangrijk doel van de Kaderrichtlijn: een algemeen kader opzetten met een 

aantal minimale vereisten inzake informatie en consultatie. Deze opmerking wordt ook 

gemaakt door K.D. EDWING en G.M. TRUTER stellende dat de doelstellingen van de 

Kaderrichtlijn wel duidelijk zijn maar dat de wijze waarop art. 5 is omschreven niet de 

garanties geeft dat deze doelstellingen zullen worden bereikt in geval lidstaten toepassing 

maken van art. 5
403

. Kaderrichtlijn. 

 

234.  De akkoorden moeten op het passende niveau worden gesloten. Het kan dus gaan om 

het nationaal niveau (vb in België kunnen collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten 

worden in de Nationale Arbeidsraad met een algemene binding), het sectorale niveau, maar 

ook het ondernemings –of vestigingsniveau. Rekening houdende met de voorgaande 

opmerking betekent dit dat de wijze waarop de I&C-rechten geconcretiseerd zullen worden 

grote verscheidenheid zal vertonen in de verschillende ondernemingen. 

 

235.  Het valt af te wachten hoe streng de bevoegde administratieve of gerechtelijke instanties 

zich zullen opstellen wanneer ze zich moeten uitspreken over geschillen betreffende de 

geldigheid en de al dan niet voldoende nauwkeurigheid van de overeenkomsten. 

De zaak Stewart v Moray Council
404

 is één van de weinige zaken waarin men zich tot nu toe 

over deze problematiek heeft uitgesproken: de overeenkomst moet op gedetailleerde wijze 

weergeven hoe de informatie wordt verstrekt en op welke wijze de consultatie zal 

plaasvinden. De loutere vermelding dat een Joint Negotiating Committee wordt opgericht 

volstaat niet. Terloops deelt men ook mee dat voor een goedkeuring de meerderheid van de 

betrokken werknemers vereist is. Men moet op één of andere wijze ook het bewijs kunnen 

leveren dat er een meerderheid was. Wanneer een overeenkomst werd goedgekeurd door een 

vakbond dan wordt de goedkeuring uitgebreid tot de leden van die vakbond. Is dit een 

meerderheid, dan is de overeenkomst rechtsgeldig goedgekeurd. Een overeenkomst gesloten 

met een vakbond kan dus ook van toepassing zijn op niet-leden van die vakbond. Ook in de 

case study van Ierland zal worden vastgesteld dat de vakbonden nog een serieuze invloed 

kunnen blijven uitoefenen op de organisatie van de informatie en consultatie. 

                                                 
403
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236.  BERR onderzocht reeds de impact van de ICE-Regulations 2004 in het Verenigd 

Koninkrijk. Er werd voornamelijk gefocust op de inhoud van de afgesloten akkoorden. Voor 

enkele bevindingen naar voor worden gebracht, wens ik er onmiddellijk op te wijzen de 

resultaten niet te veralgemenen: de ondernemingen die onder de loep werden genomen stelden 

gemiddeld 3500 personen tewerk. Niet onnodig te vermelden dat de resultaten niet altijd even 

representatief zullen zijn voor kmo‟s. Wat wel interessant is, is de vaststelling dat werknemers 

het gevoel hebben geïnformeerd te worden terwijl dat voor consultatie veel minder het geval 

is
405

. De onderwerpen waaromtrent I&C zal georganiseerd worden, komen in grote mate 

overeen met de onderwerpen opgesomd in de Kaderrichtlijn/ Standard Provisions terwijl de 

ICE-Regulations 2004 nochtans geen inhoudelijke verplichtingen opleggen wanneer men 

overeenkomsten sluit in de zin van art. 5 Kaderrichtlijn
406

. 

 

§ 2. INVULLING DOOR DE LIDSTATEN 

 

237. Lidstaten die de sociale partners deze mogelijkheid bieden zijn Bulgarije
407

, Cyprus
408

, 

Denemarken, Finland
409

, Frankrijk
410

, Griekenland
411

, Hongarije
412

, Ierland, Italië
413

, 

Litouwen
414

, Luxemburg
415

, Malta
416

, Oostenrijk
417

, Polen
418

, Roemenië
419

, Slovenië
420

, 

Slowakije
421

, Spanje
422

, Tsjechië
423

, Verenigd Koninkrijk en Zweden
424

. 

 

238.  In Frankrijk is het wel zo dat van deze mogelijkheid enkel gebruik kan worden 

gemaakt wanneer de onderneming minstens 300 werknemers tewerkstelt. 

                                                 
405
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239. Maken er in hun wetgeving geen melding van: België
425

, Duitsland
426

, Estland, 

Letland, Nederland en Portugal. 

 

240. Frequent terugkerende voorwaarden zijn: de minimale vereisten van de Kaderrichtlijn 

moeten worden gerespecteerd, de overeenkomst moet van toepassing zijn op alle werknemers, 

de overeenkomst moet duidelijk bepalen hoe de informatie moet worden verschaft,…. 

 

241. In een aantal gevallen wordt enkel bepaald dat de informatie en consultatie geregeld kan 

worden door collectieve overeenkomst zonder dat verwezen wordt naar een aantal minimale 

vereisten die sowieso in acht moeten genomen worden (Litouwen). Er zijn ernstige redenen 

om aan te nemen dat dergelijke formulering niet voldoet aan art. 5 Kaderrichtlijn.  

 

242. In Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Ierland is een wel héél belangrijke rol 

weggelegd voor deze akkoorden. Welke die rol is, wordt onthuld in de case studies “Ierland” 

en “Denemarken”
427

. Omdat de situatie in het Verenigd Koninkrijk grote parallellen vertoont 

met de wetgeving in Ierland wordt er niet verder op ingegaan maar wens ik me te beperken tot 

een drietal opmerkingen. 

 

243. Ruw geschetst kunnen werknemers in het Verenigd Koninkrijk de werkgever verzoeken 

afspraken te maken over de organisatie van informatie en consultatie (negotiated agreement). 

Bestaat er voor de inwerkingtreding van de Employees Regulations in de onderneming reeds 

dergelijke overeenkomst (pre-existing agreement), dan moet minstens 40 % van de 

werknemers zich positief uitlaten over de vraag om dergelijke overeenkomst te sluiten
428

, 

zoniet blijft de oude pre-existing agreement nog minstens drie jaar gelden. Mark Hall vraagt 

zich af of deze drempel niet te hoog is en of dit door de Europese Unie zal toegelaten 

worden
429

. 

 

244. De tweede opmerking houdt verband met de partijen die betrokken zijn bij het sluiten 

van akkoorden: overeenkomstig de Employees Regulations kan de werkgever eenzijdig 
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 M. HALL, “Assessing the Information and Consultation Regulation of employees Regulations”, I.L.J. 2005, 

103-122. 
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overgaan tot het aangaan van een pre-existing agreement op voorwaarde dat deze wordt 

goedgekeurd door de werknemers/ werknemersvertegenwoordigers terwijl men in art. 5 

Kaderrichtlijn doelt op akkoorden die door twee partijen onderhandeld en gesloten worden. 

HAYES meent dat dergelijke invulling hoogstwaarschijnlijk door het Hof van Justitie niet zal 

aanvaard worden
430

. 

 

245. Ten derde wens ik in te gaan op de vereiste dat de overeenkomsten legally binding 

moeten zijn. Wanneer een negotiated agreement wordt gesloten tussen de werkgever en de 

vakbond is het mogelijk dat dergelijke overeenkomst gekwalificeerd kan worden als een 

collectieve arbeidsovereenkomst. Deze overeenkomsten hebben principieel geen bindende 

kracht
431

, behalve wanneer uitdrukkelijk door de partijen het tegenovergestelde bepaald is.  

 

AFDELING VIII. BEPERKING VAN DE INFORMATIE –EN RAADGEVINGSPLICHT: 

VERTROUWELIJKE INFORMATIE  

 

§ 1. HET CONFIDENTIEEL KARAKTEER VAN INFORMATIE  

 

A. Analyse 

 

De lidstaten bepalen met inachtneming van de voorwaarden en beperkingen van de nationale wetgeving, dat de 

werknemersvertegenwoordigers en deskundigen die hen bijstaan, informatie die hun in het legitieme belang van 

de onderneming of de vestiging uitdrukkelijk als vertrouwelijk is verstrekt, niet aan werknemers noch aan derden 

bekend mogen maken. Deze geheimhoudingsplicht blijft ook gelden na het verstrijken van hun mandaat, 

ongeacht waar zij zich bevinden. Een lidstaat kan werknemersvertegenwoordigers en eenieder die hen bijstaat 

wel toestaan vertrouwelijke informatie door te geven aan werknemers en derden mits dezen aan de 

geheimhoudingsplicht gebonden zijn
432

. 

 

246. Dit artikel heeft betrekking op het feit dat werknemersvertegenwoordigers en 

deskundigen informatie die hen uitdrukkelijk als vertrouwelijk is verstrekt niet aan derden 

mogen meedelen.  

 

                                                 
430 T. HAYES, The Information and Consultation Directives: Strategic Choices and Experiences with EWCs, 

Belfast, Queens‟ University - Institute of Governance Public Policy and Social Research, 2004, 5. 
431

 Art. 179 Trade Union and Labour Relations Act 1992. 
432

 Art. 6.1 Kaderrichtlijn. 
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247. Twee voorwaarden moeten vervuld zijn: de informatie moet uitdrukkelijk als 

vertrouwelijk zijn beschouwd én deze beperking moet in het legitieme belang van de 

onderneming/ vestiging zijn. Het eerste criterium is een louter formeel en objectief criterium 

terwijl het tweede criterium eerder als subjectief is op te vatten. Wanneer is een beperking van 

het informatierecht in het legitieme belang van de onderneming/ vestiging? De Kaderrichtlijn 

biedt geen antwoord. 

 

248. Deze bepaling is uiteraard niet zonder reden ingevoerd. Toch kan ik me niet van de 

mening ontdoen dat ze in bepaalde gevallen nefast kan zijn voor de verdere ontwikkeling van 

een dialoog tussen werknemers en werkgever. In de hypothese dat een werkgever toepassing 

kan maken van art. 6.1 Kaderrichtlijn en de werknemersvertegenwoordiger verzocht worden 

een standpunt in te nemen over een bijzonder gevoelige beslissing, zullen deze laatste hun 

ingenomen standpunt niet altijd kunnen verantwoorden tegenover de werknemers zelf, juist 

omdat ze de informatie waarop zij hun beslissing hebben gebaseerd niet mogen openbaren. 

Dergelijke situaties kunnen ertoe leiden dat het vertrouwen van de werknemers in hun 

vertegenwoordigers zoek raakt. Dit scenario is de doodsteek voor een stelsel van 

werknemersinspraak gefundeerd op onderling overleg en vertrouwen. 

 

B. Invulling door de lidstaten 

 

249. Cyprus
433

 en Griekenland
434

 hebben in hun nationale wetgeving bepaling 6.1 van de 

Kaderrichtlijn volledig overgenomen. Volledigheidshalve moet wel vermeld worden dat de 

Griekse wetgever geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid 

werknemersvertegenwoordigers en eenieder die hen bijstaat toe te staan vertrouwelijke 

informatie door te geven aan werknemers en derden die dan zelf aan een 

geheimhoudingsplicht gehouden zijn. 

 

250. Een aantal lidstaten geven er echter de voorkeur aan deze bepaling bij de omzetting 

lichtjes aan te passen doch zonder te verduidelijken wanneer bepaalde informatie het 

legitieme belang van de onderneming/ vestiging raakt: Bulgarije435, Denemarken, Ierland, 

Italië436, Portugal437, Roemenië438, Spanje439 en het Verenigd Koninkrijk440. 

                                                 
433

 Art. 7.1 Νόκος N.78(I)/ 2005. 
434

 Art. 6.1 Π.Δ. 240/2006. 
435

 Art. 130 c (3 en 4) Kodeks na truda. 
436

 Art. 5.1 Decreto Legislativo attuazione della direttiva 2002/14/CE. 
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251. Wat Italië betreft kan worden vermeld dat de Italiaanse wetgever de 

geheimhoudingsplicht uitdrukkelijk in de tijd heeft beperkt tot 3 jaar na het einde van het 

mandaat. 

 

252. In het Verenigd Koninkrijk geldt deze regeling enkel voor de verplichtingen ten 

gevolge van de toepassing van de Standard Provisions
441

. Uiteindelijk is het CAC (Central 

Arbitration Committee) dat oordeelt of de werkgever rechtmatig gebruik heeft gemaakt van 

deze bepaling. De pre-existing agreements vallen buiten het toepassingsgebied van deze 

regels
442

. In dergelijke overeenkomsten zal men dus zelf in een regeling moeten voorzien 

betreffende bescherming van vertrouwelijke informatie. 

 

253. Bulgarije, Denemarken en Ierland hanteren ook het criterium „legitiem belang‟ in hun 

respectievelijke regelgeving. Voor een meer uitwerkte bespreking moet men deel IV 

Grondige Case Studies raadplegen. 

 

254. In andere lidstaten is het criterium om het al dan niet vertrouwelijk karakter van de 

informatie te beoordelen niet het legitiem belang van de onderneming maar heeft men het 

over commerciële, industriële, zakelijke of professionele geheimen. Opnieuw wordt in de 

meeste lidstaten nagelaten wat men hier exact onder moet verstaan. Wanneer is commerciële, 

industriële, zakelijke of professionele informatie van die aard om als geheim te moeten 

worden beschouwd? Toepassingen van deze werkwijze kan gevonden worden in Duitsland 

(Betriebs oder Geschäftsgeheimnisse)
443

, Finland
444

, Hongarije
445

, Letland
446

, Litouwen
447

, 

Nederland
448

, Oostenrijk (Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse)
449

 en Slovenië
450

. 

                                                                                                                                                         
437

 Art. 458.1 Código do Trabalho. 
438

 Art. 7.1 Lege no 467/2006. 
439

 Art. 65 § 2 en 3 Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
440

 Reg. 25 (7) ICE-Regulations 2004. 
441

 Het systeem in het Verenigd Koninkrijk is analoog met dat van Ierland. Werkgevers hebben de mogelijkheid 

om zelf overeenkomsten te sluiten betreffende informatie en consultatie. Door van die mogelijkheid gebruik te 

maken, kunnen ze in grote mate zelf de modaliteiten bepalen. Onderneemt de werkgever niets, dan zullen de 

Standard Provisions uitwerking krijgen. 
442

 M. HALL, How are employers and unions responding to the Information and Consultation of Employees 

Regulations, Warwick Papers in industrial relations, number 77, 2005, 

www2.warwick.ac.uk/fac/soc/wbs/research/irru/wpir/wpir77_mh.pdf, 8.  
443

 § 79 BetrVG. 
444

 § 57 Tystnadsplikt, Lag om samarbete inom företag no. 334/2007. 
445

 Sect. 69 Munka Törvénykönyvéről. 
446

 Sect. 11.3 Darba Likums. 
447

 Art. 47 (3) Kodekso Patvirtinimo. 
448

 Art. 20 WOR-wet. 
449

 Art. 115 (4) ArbVG. 

http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/wbs/research/irru/wpir/wpir77_mh.pdf
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255. De Duitse rechtspraak definieert Betriebs oder Geschäftsgeheimnisse als “der 

Wettbewerbsfähigkeit des Betriebsinhabers verstanden, die nicht offenkundig, sondern nur 

einem eng begrenzten Personenkreis bekannt ist und nach dem Willen des Betriebsinhabers 

aufgrund eines berechtigten  (legal und legitim) wirtschaftlichen Interesses „ausdrücklich“ 

geheimgehalten werden soll
451

”. 

 

256. In Oostenrijk vult de literatuur Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse in als 

“unternehmensbezogene Tatsachen kommerzieller oder Technischer Art verstanden, die bloß 

einer bestimmten und begrenzten Zahl von Personen bekannt und anderen nicht oder nur 

schwer zugänglich sind, und die weiters nach dem Willen des Berechtigten nicht über den 

Kreis der Eingeweihten hinaus dringen sollen, wobei schließlich der Betriebs- oder 

Geschäftsinhaber an der Nichtoffenbarung dieser Tatsachen ein wirtschaftliches Interesse 

haben muss
452

.” 

 

257. In Nederland is er niet alleen een beperking van de informatieplicht mogelijk met 

betrekking tot zaken -en bedrijfsgeheimen
453

 maar ook met betrekking tot alle 

aangelegenheden ten aanzien waarvan de ondernemer, dan wel de ondernemingsraad of de 

betrokken commissie hun geheimhouding heeft opgelegd of waarvan zij, in verband met 

opgelegde geheimhouding, het vertrouwelijk karakter moeten begrijpen
454

. Bij dit laatste valt 

te denken aan later uitgewisselde, aanvullende informatie bij reeds gegeven informatie ten 

aanzien waarvan reeds een geheimhoudingsplicht was opgelegd
455

 

 

258.  Finland geeft een opsomming van elementen die onder het begrip zakengeheim vallen: 

financiële en technische informatie of informatie van procedures, software, 

productieaantallen, formules, klantenregisters, productiemethodes maar ook informatie 

betreffende de overeenkomsten van de onderneming, marketing of prijsbeleid en technische 

geheimen. 

 

                                                                                                                                                         
450

 Art. 36 ERA. 
451

 BAG 26 Februari 1987 - 6 ABR 46/84 
452

 M. SCHRAMBÖCK, Der Schutz von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen, Wenen, Manz, 2002, 6. 
453

 “Zakengeheimen zijn geheimen die de financieel-economische positie van de onderneming betreffen en 

commerciële geheimen die betrekking hebben op onder meer zakenrelaties, klantenlijsten, offertes en 

prijscalculaties. Bedrijfsgeheimen kunnen technische vindingen zijn, waarvan de onderneming door eigen 

onderzoek kennis heeft gekregen”, http://orinformatie.nl/?subject=article&id=231. 
454

 Art. 20.1 WOR-wet. 
455

 R.M. BELTZER en  J. VAN DRONGELEN, Medezeggenschap, Eindhoven, Euroforum Uitgeverij BV, 2004, 24. 
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259. Slovenië is naast Hongarije de enige die in haar wetgeving zelf bepaalt wat moet worden 

verstaan onder een bedrijfsgeheim: het gaat om gegevens die altijd (obviously cause) schade 

toebrengen wanneer ze worden bekendgemaakt
456

. 

 

260. Een vierde groep bepaalt dat informatie die van die aard is dat wanneer ze wordt 

verspreid schade kan berokkenen aan de onderneming, niet door de 

werknemersvertegenwoordigers mag verspreid worden. Deze groep bestaat uit België
457

, 

Malta
458

, Slowakije
459

 en Tsjechië
460

. 

 

261. Estland
461

 en Luxemburg
462

 vormen samen nog een andere categorie. Hier hanteert 

men enkel het concept „informatie met een confidentieel karakter‟ zonder enige verdere 

uitleg. 

 

262. Een laatste groep geeft geen definiëring van wat onder vertrouwelijke informatie moet 

worden verstaan maar bepaalt uitdrukkelijk welke informatie geheim moet worden gehouden. 

Het gaat om Frankrijk
463

: naast een opsomming van informatie die sowieso als geheim wordt 

beschouwd, is er ook een opvangnet voorzien voor informatie die niet in de betreffende 

artikelen voorkomt
464

. 

 

263. Buitenbeentjes zijn Polen, Slowakije en Zweden. In Polen is de 

confidentialiteitsbepaling slechts gedeeltelijk omgezet. De Poolse wet bepaalt dat de 

ondernemingsraad geen informatie mag verspreiden die haar door de werkgever is 

meegedeeld onder de uitdrukkelijke vermelding dat het gaat om vertrouwelijke informatie. De 

vereiste dat dit enkel mogelijk is „in het legitieme belang van de onderneming‟ wordt niet 

gehandhaafd. In Slowakije mag de werkgever eisen dat de informatie als confidentieel wordt 

                                                 
456

 Art. 36.2 ERA. 
457

 Art. 33  KB van 27 november 1973 houdende reglementering van de economische en financiële inlichtingen 

te verstrekken aan de ondernemingsraden. 
458

 Art. 7.5 Employee (Information and Consultation) Regulations. 
459

 Art. 283 (3) Zákonník práce. 
460

 Art. 276 (3)  Zákoník práce. 
461

 § 11, §12, § 15 TUIS. 
462

 Art.  L 415-2 Code du Travail. 
463

 L. 2323 Code du Travail. 
464

 L. 2325-5 “Les members du comité d‟entreprise sont tenus au secret professional pour toutes les questions 

relatives aux procédés de fabrication. Les members du comité d‟entreprise et les représentants syndicaux sont 

tenus à une obligation de discretion à l‟égard des informations revetant un caratère confidential et présentées 

comme telles par l‟employeur.” 
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opgevat
465

. De wet baadt in stilzwijgen betreffende de criteria op grond waarvan de 

werkgever tot confidentialiteit mag besluiten. In Zweden kan de werkgever aan de betrokken 

partijen opleggen om bepaalde informatie niet aan derden mee te delen. De werkgever kan dit 

echter niet eenzijdig beslissen. Beide betrokken partijen zullen moeten overleggen om al dan 

niet te besluiten tot het vertrouwelijke karakter van bepaalde informatie. Wanneer geen 

akkoord bereikt wordt, zal de rechtbank de knoop doorhakken. De rechtbank zal beslissen tot 

het vertrouwelijk karakter wanneer het gevaar bestaat dat een betrokken partij substantiële 

schade kan lijden wanneer de informatie aan derden wordt meegedeeld
466

. De Zweedse 

wetgever was de mening toegedaan dat de bestaande bepaling in overeenstemming is met de 

Kaderrichtlijn en dat verandering bijgevolg niet noodzakelijk is
467

. 

 

264.  De lichtzinnigheid waarmee sommige wetgevers deze bepaling hebben omgezet, leidt er 

toe dat er een belangrijke rol zal weggelegd zijn voor de rechtspraak met betrekking tot de 

invulling van de verscheidene criteria. 

 

265. In een recent advies suggereert men dat informatie die de onderneming, bij 

bekendmaking extreme economische schade kan toebrengen, tot het definitieve besluit over 

substantiële economische kwesties met betrekking tot de onderneming (bijvoorbeeld in de 

vorm van een intentieverklaring) absoluut vertrouwelijk moet zijn.
468

 

 

266. Men raadt ook aan in de nationale wetgeving duidelijker te bepalen hoe lang de 

confidentialiteitsplicht blijft bestaan na afloop van het mandaat. Polen en Italië hebben dit in 

hun wetgeving reeds voorzien en bepalen dat de geheimhouding geldt tot drie jaar na afloop 

van het mandaat. 

 

§ 2. BEPERKING VAN DE INFORMATIE –EN CONSULTATIEVERPLICHTING  

 

A. Analyse 

 

                                                 
465

 § 240 (4)  Zákonník práce. 
466

 Sect. 21 MBL. 
467  R. THEDVALL, Policies crossing boarders:Implementing an EU Directive in Sweden, Stockholm, 2007, 

www.score.su.se/pdfs/2007-4.pdf, 34.  
468

 2008/2246 (INI), Advies van de Commissie economische en monetaire zaken aan de Commissie 

Werkgelegenheid en sociale zaken inzake de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2002/14/EG tot vaststelling van een 

algemeen kader betreffende de informatie en raadpleging van de werknemers in de Europese Gemeenschap, 4 

december 2008, 3. 

http://www.score.su.se/pdfs/2007-4.pdf
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De lidstaten bepalen dat de werkgever in specifieke gevallen en met inachtneming van de voorwaarden en 

beperkingen van de nationale wetgeving niet tot informatie of raadpleging gehouden is, wanneer die informatie 

of raadpleging volgens objectieve criteria de onderneming of vestiging ernstig in haar functioneren zou 

belemmeren, dan wel zou schaden
469

. 

 

267. De informatie –en raadplegingsplicht is in hoofde van de werkgever niet absoluut. De 

lidstaten kunnen bepalen dat in specifieke gevallen de informatie en raadpleging wordt 

opgeheven. Die specifieke gevallen, de voorwaarden en beperkingen worden door de 

nationale wetgeving bepaald. De lidstaten zijn echter niet volledig vrij in het bepalen of de 

informatie en raadplegingsplicht wordt opgeheven. Van deze mogelijkheid kan enkel gebruikt 

worden gemaakt wanneer de informatie en raadpleging de onderneming of de vestiging 

ernstig in haar functioneren zou belemmeren of zou schaden. Of dit het geval is moet worden 

beoordeeld aan de hand van objectieve criteria. Wat moet worden verstaan onder objectieve 

criteria, is het voorwerp van een open interpretatie
470

. Toch worden de lidstaten aangemaand 

in hun wetgeving nader te specificeren wat men bedoelt met objectieve criteria om te 

vermijden dat de beoordeling hiervan niet discretionair aan de werkgever kan worden 

overgelaten
471

. 

 

268. Twee voorwaarden worden aldus gesteld: ofwel moet de verspreiding van de informatie 

de onderneming/ vestigen schaden ofwel moet de bekendmaking ervan de functionering van 

de onderneming/ vestiging ernstig belemmeren. Een verschil in gradatie is merkbaar. Men kan 

zich afvragen of het voldoende is dat de informatie de onderneming/ vestiging schaadt dan 

wel of er vereist wordt dat door de bekendmaking de functionering ernstig belemmerd wordt. 

 

269. Deze bepaling is van immens belang voor beursgenoteerde bedrijven. Bekendmaking 

van bepaalde informatie kan immers een invloed hebben op de beurskoers. Deze 

bekommernis komt ook tot uiting in overweging nr.25 van de Kaderrichtlijn: ondernemingen 

en vestigingen dienen beschermd te worden tegen het openbaar worden van bepaalde 

bijzonder gevoelige informatie. 

 

                                                 
469

 Art. 6.2 Kaderrichtlijn. 
470

 M. COLUCCI,“Legal regulations of Disclosure of Information to Employees or prospective Employees in the 

European Union and in Italy”, Comparative Labour Law and Policy Journal 2001, vol. 22, n° 4, 556.  
471

 A6 0023/2009, Advies van de Commissie Juridische Zaken aan de Commissie Werkgelegenheid en Sociale 

Zaken inzake de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2002/14/EG betreffende de informatie en raadpleging van de 

werknemers in de Europese Gemeenschap 2008/2246 (INI), 5.  
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270. Het Comité voor Tewerkstelling en Sociale Zaken stelde nochtans voor deze bepaling uit 

de Kaderrichtlijn weg te laten. Naast het bezwaar dat de tekst onduidelijk was, vond het 

Comité dit een overbodige bepaling. Het Comité ziet het nut van de bepaling niet in daar ze er 

van overtuigd is dat het opleggen van een geheimhoudingsplicht overeenkomstig paragraaf 1 

van hetzelfde artikel reeds voldoende bescherming biedt voor gevoelige informatie
472

. Het 

amendement werd echter niet aangenomen onder de overweging dat dergelijke aanpassing het 

bereiken van een akkoord over de tekst zou bemoeilijken
473

. 

 

271. Is een lidstaat verplicht deze bepaling in nationaal recht om te zetten? ALES meent dat uit 

de wijze waarop deze bepaling is geformuleerd er op de lidstaten een verplichting rust om te 

voorzien in een regel waardoor de werkgever bevrijd kan worden van zijn informatie –en 

raadplegingsplicht wanneer de mogelijkheid bestaat dat de onderneming of vestiging in haar 

functioneren wordt belemmerd of geschaad door het uitwisselen van bepaalde informatie of 

het organiseren van een dialoog
474

. Volgens hem is de regelgeving van landen zoals Frankrijk, 

Nederland, Oostenrijk en Slovenië die niet in dergelijke mogelijkheid voorzien niet in 

overeenstemming met de Kaderrichtlijn. Anderzijds werpt hij wel op dat deze lidstaten zich 

zouden kunnen beroepen op art. 9.4 van de Kaderrichtlijn dat bepaalt dat de implementatie 

van de Kaderrichtlijn er niet toe mag leiden dat er een teruggang is ten opzichte van de 

bestaande situatie in de verschillende lidstaten of onder het algemene niveau van bescherming 

van de werknemers op de onder deze richtlijn vallende gebieden
475

. Voor dit argument baseert 

hij zich op de zinsnede „het algemene niveau van bescherming van de werknemers‟. Wanneer 

er plots in de betreffende lidstaten ten gevolge van een verplichte beperking van de informatie 

–en raadplegingsplicht in bepaalde omstandigheden de informatie en raadpleging wordt 

opgeschort, zou dit in hoofde van de werknemers een achteruitgang betekenen van het 

bestaande niveau van informatie en raadpleging. Nochtans wordt in de overwegingen van de 

Kaderrichtlijn ook bepaald dat de werkgever moet kunnen afzien van informatie en 

                                                 
472

 A4-0186/99, Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot instelling van een algemeen kader 

betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers in de Europese Gemeenschap, 31 maart 1999, 

23. 
473

 COM(2001) 296, Gewijzigd voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot instelling 

van een algemeen kader betreffende de informatie en raadpleging van de werknemers in de Europese 

Gemeenschap, Pb. C. 28 augustus 2001, afl. 240, 133-145. 
474

 E. ALES, Directive 2002/14/EC establishing a general framework for informing and consulting employees in 

the European Community – Synthesis Report,  2007, www.sda-asbl.org/TestiPDF/2002-

14_SYNTHESIS_REPORT_v6%20final%20_2_.pdf, 24. 
475

 Art. 9.4 Kaderrichtlijn. 

http://www.sda-asbl.org/TestiPDF/2002-14_SYNTHESIS_REPORT_v6%20final%20_2_.pdf
http://www.sda-asbl.org/TestiPDF/2002-14_SYNTHESIS_REPORT_v6%20final%20_2_.pdf
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raadpleging wanneer die de onderneming of vestiging ernstig zouden schaden
476

. Cruciaal is 

dus de vraag welke partij het grootste belang heeft: heeft de werkgever er een groter belang 

bij dat bepaalde informatie aan de werknemers niet wordt meegedeeld dan dat de werknemers 

er belang bij hebben dat die informatie wel wordt meegedeeld? 

 

272. Wanneer is een werkgever gerechtigd toepassing te maken van art. 6.2 in plaats van art. 

6.1? Art. 6.1 bepaalt dat de werkgever de informatie moet geven aan de 

werknemersvertegenwoordigers. Zij mogen de informatie dan niet verspreiden aan derden. In 

art. 6.2 is het de werkgever zelf die bepaalde informatie niet meedeelt. Op basis van welke 

criteria wordt bepaald of de werkgever toepassing mag maken van art. 6.2 dan wel van art. 

6.1? Het feit dat informatie vertrouwelijk is betekent niet dat de werkgever gebruik kan 

maken van art. 6.2. Hij kan immers ook nog gebruik maken van art. 6.1. 

 

B. Invulling door de lidstaten 

 

273. Er zijn grote verschillen waar te nemen in de nauwkeurigheid waarmee de lidstaten deze 

bepaling hebben omgezet. 

 

274. Zoals vermeld zijn er een aantal lidstaten wiens wetgeving niet voorziet in de 

mogelijkheid voor de werkgever om in bepaalde gevallen vrijgesteld te worden van de 

informatie –en raadplegingsverplichting: Frankrijk, Hongarije
477

, Letland, Nederland
478

, 

Slovenië en Zweden
479

. Deze keuze is heel vaak ingegeven op grond van het argument dat 

wanneer de nationale wetgeving dergelijke bepaling niet kent op het ogenblik van de 

totstandkoming van de Kaderrichtlijn, de invoering van een dergelijke mogelijkheid voor de 

werkgever een aantasting zou betekenen van de rechten van de 

werknemersvertegenwoordigers wat niet strookt met de non-regression clause van de 

Kaderrichtlijn.  

  

                                                 
476

 Overweging 26 Kaderrichtlijn. 
477

 Sect. 68 (2) Munka Törvénykönyvéről. 
478

 Memorie van Toelichting,Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden ter uitvoering van richtlijn nr. 

2002/14/EG, Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2003–2004, 29 364, nr. 3, 4. 
479

 Sect. 10 MBL. Er is echter wel rechtspraak voorhanden die de werkgever toestaat om bepaalde informatie 

niet te mee te delen wanneer er ernstige aanwijzingen zijn dat het tegenovergestelde doen de onderneming 

ernstige schade kan berokkenen (Arbetsdomstolen 1981 nr. 57)  
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275. In Estland
480

, Griekenland
481

, Malta
482

, Polen, Roemenië
483

 en het Verenigd 

Koninkrijk
484

 werd de bepaling van art. 6.2 Kaderrichtlijn letterlijk overgenomen. In Polen 

zijn er al procedures gevoerd waarbij deze bepaling het voorwerp was van de vordering. De 

Ondernemingsraad van Fabryka Samochodow Osobowych (Factory of Motor Cars) stelde 

zich vragen bij het hoge aantal tijdelijke werknemers. Men vroeg informatie aan de werkgever 

betreffende de kosten van tewerkstelling van deze categorie werknemers. De werkgever 

weigerde deze informatie mee te delen op basis van het argument dat het openbaar maken van 

dergelijke informatie schadelijk was voor de onderneming. Daarop trok de ondernemingsraad 

naar de bevoegde rechterlijke instantie en deze gaf de ondernemingsraad gelijk
485

. 

 

276. Er zijn ook een aantal lidstaten waar de omschrijving van art. 6.2 Kaderrichtlijn niet 

werd hernomen maar waar men geopteerd heeft voor een afwijkende invulling: Bulgarije 

(informatie kan geweigerd worden wanneer dit de functionering van de onderneming of de 

legitieme belangen van de werkgever ernstig kan schaden
486

), Slowakije (de werkgever kan 

weigeren informatie te verstrekken wanneer dit de werkgever zou kunnen schaden
487

), Italië 

(de werkgever is niet verplicht informatie uit te wisselen of consultatie te organiseren wanneer 

dit significante moeilijkheden voor de werking van de onderneming met zich kan meebrengen 

of de onderneming kan schaden. Deze beslissing moet gesteund worden op basis van bewezen 

technische, organisatorische of productie-gerelateerde redenen
488

), Finland (de werkgever is 

niet verplicht informatie te verstrekken aan de werknemers of de vertegenwoordigers wanneer 

de openbaarmaking ervan significante schade zou teweegbrengen aan de onderneming
489

). 

 

§ 3. BEROEPSPROCEDURES 

 

A. Analyse 

 
Onverminderd de bestaande nationale procedures voorzien de lidstaten in administratieve of gerechtelijke 

beroepsprocedures voor het geval de werkgever geheimhouding verlangt of informatie weigert te verstrekken, 

                                                 
480

 § 16 TUIS. 
481

 Art. 6.2 Π.Δ. 240/2006.  
482

 Art. 7 (7) Employee (Information and Consultation) Regulations. 
483

 Art. 7.2 Lege no 467/2006. 
484

 Reg. 26 ICE-Regulations 2004. 
485

 R. TOWALSKI, Court ruling gives works councils more extensive right to information,  2008, 

www.eurofound.europa.eu/eiro/2008/04/articles/pl0804029i.htm.  
486

 Art. 130.c.5 Kodeks na truda. 
487

 § 238 (2) Zákonník práce. 
488

 Art. 5.2 Decreto Legislativo attuazione della direttiva 2002/14/CE. 
489

 § 59 Undantag från arbetsgivarens informationsskyldighet, Lag om samarbete inom företag no. 334/2007. 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2008/04/articles/pl0804029i.htm
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overeenkomstig de leden 1 en 2. Zij kunnen tevens voorzien in procedures om de vertrouwelijkheid van de 

betrokken informatie veilig te stellen. 

 

277. De Kaderrichtlijn bepaalt dat de lidstaten moeten voorzien in een beroepsprocedure voor 

het geval de werkgever bepaalde informatie als vertrouwelijk heeft beschouwd 

overeenkomstig art. 6.1 of wanneer de werkgever weigert bepaalde informatie te verlenen 

overeenkomstig art. 6.2. Indien er op nationaal niveau reeds dergelijke procedures bestaan, 

blijven deze onveranderd. Daarnaast voorziet de Kaderrichtlijn in de mogelijkheid ( „lidstaten 

kunnen‘) om procedures in te stellen om het vertrouwelijk karakter van bepaalde informatie 

veilig te stellen
490

. 

 

278. De eerste categorie procedures moet dus verplicht in de lidstaten worden voorzien. Het 

zal hier gaan om procedures gericht tegen de werkgever. De tweede categorie procedures lijkt 

echter facultatief te kunnen worden ingesteld. In casu zal het hier gaan om het geval waarbij 

de werkgever via een procedure het vertrouwelijk karakter van bepaalde informatie probeert 

af te dwingen. 

 

279. Deze procedures zijn van cruciaal belang: ze voorkomen dat afbreuk wordt gedaan aan 

het recht op informatie en consultatie voor de gevallen waarin de werkgever op ongegronde 

wijze een beroep te doet op de geheimhoudingsclausule. De Europese Commissie wordt dan 

ook verzocht na te gaan of deze bepaling in de verschillende lidstaten correct is omgezet
491

. 

 

280. Merk op dat de aard van de procedure zowel administratief of gerechtelijk mag zijn. 

 

281. In Nederland wierp het VNO/NCW (de grootste ondernemingsorganisatie van 

Nederland) op dat het onwenselijk is dat een verzoek van een individueel lid er toe kan leiden 

dat de geheimhouding wordt opgeheven voor de gehele ondernemingsraad. Nochtans is 

dergelijke situatie de meest logische. Wanneer men het standpunt van het VNO/NCW zou 

volgen, betekent dit dat voor het ene lid van de ondernemingsraad de geheimhoudingsplicht 

                                                 
490

 Art. 6.3 Kaderrichtlijn. 
491

 2008/2246 (INI), Advies van de Commissie Juridische Zaken aan de Commissie Werkgelegenheid en Sociale 

Zaken inzake de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2002/14/EG betreffende de informatie en raadpleging van de 

werknemers in de Europese Gemeenschap, 20 januari 2009, 3. 
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werd opgeheven terwijl het andere lid er wel nog door gebonden zou zijn
492

. Dit zou leiden tot 

een onhoudbare situatie. 

 

B. Invulling door de lidstaten 

 

282. Opnieuw zijn er een aantal lidstaten (Finland,..) die geen uitvoering hebben gegeven aan 

deze bepaling. Dit hoeft echter geen probleem te zijn. In deze lidstaten zal deze problematiek 

beschouwd worden als een gewoon arbeidsgeschil dat gebracht kan worden voor de bevoegde 

rechtbanken. 

 

283. Een administratieve procedure wordt voorzien in België
493

 (bij de bevoegde ambtenaar 

van de algemene directie toezicht op de sociale wetten van de FOD WASO), Luxemburg
494

 

(le Directeur de l‟Inspection du Travail et de Mines). 

 

284. Buitengerechtelijke geschillenbeslechting is voorzien in Malta
495

 (Industrial 

Tribunal
496

), Verenigd Koninkrijk
497

 (CAC of Central Arbitration Committee), Bulgarije
498

 

(NICA of Националният институт за помирение и арбитраж [Nationaal Instituut voor 

Conciliatie en Arbitrage]), Duitsland
499

 (Einigungsstelle). 

 

285. Gerechtelijke procedures worden voorzien in Polen
500

 (District Court – Commercial 

Court), Litouwen
501

 (zonder naar een specifieke rechtbank te verwijzen), Cyprus
502

 (zonder 

naar een specifieke rechtbank te verwijzen), Ierland
503

 (Labour Court
504

), Griekenland
505

 

(Monomeles Protodikeio), Estland
506

 (men maakt enkel melding van de „instanties bevoegd 

                                                 
492

 Nota naar aanleiding van het Verslag, Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden ter uitvoering van 

richtlijn nr. 2002/14/EG, Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2003–2004, 29 364, nr. 5, 3. 
493

 Art. 65 octies § 2 Welzijnswet; art. 28 K.B. van 27 november 1973. 
494

 Art. L.415-2 Code du Travail. 
495

 Art. 7 (8) en  (9) Employee (Information and Consultation) Regulations. 
496

 Art. 73 Employment and industrial Relations Act.  
497

 Reg. 22 ICE-Regulations 2004. 
498

 Art. 130 c), 6° Kodeks na truda. 
499

 § 76 BetrVG. 
500

 Art. 16.3 Ustawa o informowaniu pracowników i  przeprowadzaniu z nimi konsultacji. 
501

 Art. 47.4 Kodekso Patvirtinimo. 
502

 Art. 7.3 Νόκος  N.78(I)/ 2005. 
503

 Sect. 15.5 Employees Act 2006. 
504

 Court heeft de betekenis van Labour Court overeenkomstig Sect. 1 Employees Act 2006. 
505

 Art. 6.3 Π.Δ. 240/2006. 
506

 § 9, 7° TUIS. 
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voor het beslechten van arbeidsgeschillen‟), Nederland
507

 (Kantonrechter), Roemenië
508

 

(instantelor judecatoresti de drept comun competente), Zweden
509

 (Arbedsdomstolen
510

), 

Spanje
511

 (men verwijst naar de procedureregels in Capítulo VIII del Título II del Libro II de 

la Ley de Procedimiento Laboral, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/1995, de 7de abril) 

 

286. In Italië voorziet de wet dat een collectieve arbeidsovereenkomst kan worden gesloten 

tot oprichting van een „commisione di conciliazione‟ die bevoegd is om alle betwistingen 

betreffende het al dan niet confidentiële karakter van informatie te beslechten. Bovendien 

zullen in deze collectieve arbeidsovereenkomst ook de technische, organisatorische en 

productie-gerelateerde redenen
512

 worden gedefinieerd
513

. In de Portugese Codigo 

Trabalho
514

 verwijst men naar de procedure die ingevoerd moet worden in de Código de 

Processo do Trabalho. Dit is tot op heden nog niet gebeurd.  

 

AFDELING IX. SANCTIE MOET DOELTREFFEND, EVENREDIG EN AFSCHRIKKEND 

ZIJN   

 

§ 1. ANALYSE 

 

De lidstaten voorzien in passende sancties op overtredingen van deze richtlijn door werkgevers of 

werknemersvertegenwoordigers; de sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn
515

. 

 

287. Het is eigen aan Europese richtlijnen dat ze regels opleggen aan de verschillende 

lidstaten maar dat ze niet bepalen welke procedures of sancties volgen wanneer de bepalingen 

van de richtlijn niet worden nageleefd. Dit blijft een bevoegdheid van de lidstaten. Toch 

krijgen de lidstaten niet helemaal carte blanche. Het Hof van Justitie heeft een aantal 

belangrijke principes gedeclareerd die door de lidstaten in acht moeten worden genomen (o.a.  

principle of effective enforcement). Vandaag stelt men vast dat de rechtspraak van het Hof van 

                                                 
507

 Art. 36 WOR-wet. 
508

 Art. 7.3 Lege no 467/2006. 
509

 Sect. 21 MBL. 
510

 Procedure geregeld in SFS 1974:371 Lag om rättegången i arbetstvister 
511

 Art.65 § 5 Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
512

 Supra 101, nr. 276. 
513

 Art. 5.3 Decreto Legislativo attuazione della direttiva 2002/14/CE. 
514

 Art. 460 Código do Trabalho. 
515

 Art. 8.2 Kaderrichtlijn. 
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Justitie als het ware wordt gecodificeerd in de Europese wetgeving
516

. De formule die terug te 

vinden is in de Kaderrichtlijn werd eerder gehanteerd door het Hof van Justitie
517

. 

 

288. Wanneer is een sanctie passend, doeltreffend, evenredig en afschrikkend? Uit de 

bepalingen van de Kaderrichtlijn kan niet worden afgeleid dat een beslissing die genomen 

wordt door de werkgever zonder dat de vereiste procedures werden nageleefd zonder meer 

geen uitwerking heeft
518

. Al is het mogelijk dat lidstaten in hun regelgeving voorzien in deze 

sanctie (Nederland
519

).  

 

289. De oorspronkelijke versie van de Kaderrichtlijn voorzag nochtans wel in voornoemde 

sanctie: wanneer een ernstige schending heeft plaatsgevonden van de informatie –en 

consultatieverplichtingen, zou de beslissing geen uitwerking kunnen hebben vooraleer de 

vereiste verplichtingen worden nageleefd. Er is sprake van een ernstige schending wanneer 

beslissingen worden genomen zonder dat er enige informatie is verschaft en/of consultatie 

heeft plaatsgevonden. Ook wanneer door de werkgever valse informatie werd verschaft, zou 

deze sanctie van toepassing zijn. De Raad van de Europese Unie wenste deze bepaling 

geschrapt te zien. Aanvankelijk hield de Commissie voet bij stuk en weigerde ze in te gaan op 

dit verzoek
520

. Veel lidstaten konden zich echter niet vinden in deze sanctie en uiteindelijk 

zwichtte de Commissie toch. De Raad van de Europese Unie haalde verschillende argumenten 

aan: de bepaling bevat de notie "non-production of legal effects" van de beslissingen van de 

werkgever. Deze uitdrukking is vreemd aan de meeste nationale rechtstelsels. De bepaling 

zou kunnen leiden tot juridische onzekerheid gelet op de lange duur van gerechtelijke en/of 

administratieve procedures met aanzienlijke financiële gevolgen voor de onderneming. 

Dergelijke bepaling zou bovendien ongunstig zijn voor de relatie met zakenpartners in het 

licht van bijvoorbeeld een ondernemingstransfer
521

. Het Europees Parlement poogde een 

compromis te bewerkstellingen tussen de uiteenlopende visies van de Commissie en de Raad 

                                                 
516

 J. MALMBERG, Effective Enforcement of EU labour law, a comparative analysis of Community Law 

Requirements for national laws on procedures and sanctions, The Hague, Kluwer law international, 2003, 4.  
517

 HvJ 68/88, Commissie v. Helleense Republiek, Jur. 1989, 2965. 
518

 F. WOOLDRIGDE, “The Framework directive on informing and consulting employees”, Company Lawyer 

2003, vol. 24, n° 6, 183. 
519

 Art. 26.5 WOR-wet.  
520

 COM (2001)296, Gewijzigd voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot instelling 

van een algemeen kader betreffende de informatie en raadpleging van de werknemers in de Europese 

Gemeenschap, 23 mei 2001, 5. 
521

 Gemeensch. Standp. Raad nr. 33/2001, 23 juli 2001 vastgesteld met het oog op de aanneming van een 

richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een algemeen kader betreffende de 

informatie en de raadpleging van de werknemers in de Europese Gemeenschap, Pb. C. 31 oktober 2001, afl. 307, 

25. 
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door een voorstel te doen tot invoering van een nieuw amendement: doeltreffende en 

afschrikkende sancties en specifieke gerechtelijke procedures dienen van toepassing te zijn 

wanneer beslissingen worden genomen in strijd met de verplichtingen van de 

Kaderrichtlijn
522

. Deze afzwakking is een typevoorbeeld van wat door DORSSEMONT 

Compromisfahigkeit
523

wordt genoemd.  

 

290. UEAPME is tevreden met het uiteindelijke compromis. UEAPME is steeds sterk gekant 

geweest tegen sancties die werden opgelegd vanuit het Europese niveau. Daardoor zou men 

immers te weinig rekening kunnen houden met de specifieke omstandigheden eigen aan de 

zaak wat een negatieve impact zou hebben op de competitiviteit van ondernemingen. Het 

concretiseren van effectieve, evenredige en ontmoedigende sancties moet men overlaten aan 

de lidstaten die overeenkomstig de nationale cultuur en tradities de juiste invulling kunnen 

geven, aldus UEAPME
524

.  

 

291. Vandaag moet men vaststellen dat de regelgeving van heel wat lidstaten niet voorziet in 

ontmoedigende sancties. Lidstaten worden aangespoord om hun wetgeving in die zin aan te 

passen. Om het de lidstaten te vergemakkelijken suggereert men om bij de herziening van de 

Kaderrichtlijn een niet-uitputtende lijst ter beschikking te stellen van mogelijke sancties
525

. 

 

292. Art. 8.2 viseert niet alleen de werkgever die de I&C-verplichtingen niet nakomt maar 

ook bijvoorbeeld de werknemersvertegenwoordiger die zich niet houdt aan de 

geheimhoudingsplicht. Op dit laatste wordt niet verder ingegaan. In de meeste lidstaten 

voorziet men in een strafrechtelijke sanctie (boete, vrijheidsstraf) wegens schending van het 

fabrieksgeheim. Het blijft uiteraard ook mogelijk dat tegen de betrokkene een tuchtmaatregel 

wordt uitgesproken of dat hij ontslagen wordt. In het laatste geval moet men rekening houden 

met de dikwijls specifieke ontslagprocedures voor beschermde werknemers.  

 

                                                 
522

 Amendement 2, A5-0325/2001, Aanbev. voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, 

door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 

tot instelling van een algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers in de 

Europese Gemeenschap, 10 oktober 2001, 6. 
523

 F. DORSSEMONT, “Europese kaderrichtlijn over informatie en raadpleging werknemers berust op compromis”, 

Juristenkrant 2002, afl.50, 14.  
524

 Meegedeeld door Mevr. Helen Hoffman per e-mail dd. 4 april 2009. 
525

 A6 0023/2009, Advies van de Commissie Juridische Zaken aan de Commissie Werkgelegenheid en Sociale 

Zaken inzake de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2002/14/EG betreffende de informatie en raadpleging van de 

werknemers in de Europese Gemeenschap 2008/2246 (INI), 6. 
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293. Het opleggen van een geldboete, blijkt een populaire sanctie. Over de effectiviteit kan 

wel getwijfeld worden als dit de enige sanctioneringsvorm is: wat is het gevolg van het 

betalen van een boete? Is de kous voor de werkgever daarmee af? Dit zou kunnen leiden tot 

een pervers effect: de werkgever zou zijn I&C-verplichtingen als het ware kunnen afkopen. 

De effectiviteit is op dat vlak alleen in Ierland gegarandeerd: als de inbreuk in stand wordt 

gehouden na het betalen van de geldboete, dan zal men een bijkomende boete moeten betalen 

per dag dat aan de inbreuk niet geremedieerd wordt
526

. Dit is een automatisme. Er is ook reeds 

Nederlandse rechtspraak
527

 voorhanden waarbij de rechter een dwangsom toekent per dag dat 

bepaalde informatie niet wordt verschaft. Verschil met de regeling in Ierland is dat het echter 

door de partijen moet gevorderd worden. Bijzonder aan de uitspraak is dat de rechter in zijn 

uitspraak zelf meldt: “Ten overvloede wordt overwogen dat blijkens literatuur en 

jurisprudentie het opleggen van een dwangsom in een geval als het onderhavige kwestieus is. 

Nu geen wettelijke bepaling zich hiertegen verzet en in aanmerking nemende de aard van het 

geschil acht de kantonrechter dit mogelijk.”  

 

294. Een niet onbelangrijke vraag is of deze sancties en procedures ook van toepassing zijn 

wanneer een werkgever I&C-rechten heeft toegekend in een overeenkomst met toepassing 

van art. 5 Kaderrichtlijn. De ICE-Regulations (Verenigd Koninkrijk) voorzien dat in geval 

van een dispuut betreffende een negotiated agreement of de Standard information and 

consultation provisions de CAC kennis neemt van het geschil
528

. Er wordt in Reg. 22 (1) niet 

verwezen naar pre-existing agreements, hoewel art. 8 Kaderrichtlijn dergelijke 

overeenkomsten niet uitsluit. Verder kan men lezen dat schendingen van rechten toegekend 

(conferred by) door deel I tot VI van de Regulations uitsluitend kunnen worden verholpen 

door middel van het indienen van een klacht bij CAC
529

. In feite betekent dit dat enkel in 

geval van een schending van de Standard Provisions een klacht mogelijk is bij het CAC want 

in geval van een negotiated agreement vloeit het recht op informatie en consultatie niet voort 

uit de Regulations maar uit de overeenkomst zelf. Bepaalde auteurs stellen zich de vraag of 

men in dat geval wel een klacht bij het CAC kan neerleggen
530

, zoniet, hoe moet de 

                                                 
526

 Sect. 20 (2) Employees Act 2006. 
527

 Rechtbank Rotterdam Sector Kanton 23 april 2007, nr. 772972, LJN BB2295, 

http://ljn.rechtspraak.nl/default.aspx.  
528

 Reg. 22 (1) ICE-Regulations 2004. 
529

 Reg. 24 ICE-Regulations 2004. 
530

 K.D EDWING en G.M. TRUTER, “The information and Consultation of Employees Regulations: Voluntarism‟s 

Bitter Legacy”, The Modern Law Review 2005, 68(4), 635. 

http://ljn.rechtspraak.nl/default.aspx
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effectiviteit dan worden gegarandeerd als overeenkomstig het bepaalde in Reg. 24 alleen de 

CAC bevoegd is? 

 

§ 2. INVULLING DOOR DE LIDSTATEN 

 

295. De meeste lidstaten voorzien in hun wetgeving dat ingeval de werkgever de I&C-

verplichtingen niet nakomt, hij veroordeeld kan worden tot het betalen van een geldboete: 

België, Bulgarije
531

, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland
532

, Finland, Frankrijk
533

, 

Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta
534

, 

Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië
535

, Slovenië, Spanje, Tsjechië
536

, Verenigd 

Koninkrijk, Zweden. Soms loopt de werkgever ook het risico op een gevangenisstraf: 

Frankrijk, Ierland, België, Slowakije en Slovenië. In Spanje, Nederland
537

, Frankrijk
538

 

en Hongarije
539

 
540

 wordt de  beslissing die werd genomen met miskenning van de I&C-

verplichtingen ongeldig verklaard.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
531

 Art. 414 (4) Kodeks na truda. 
532

 § 24 TUIS. 
533

 Art. L. 2328-1 Code du Travail 
534

 Art. 11 ICE-Regulations 2004. 
535

 Art. 9 Legea privind stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajatilor.  
536

 Art. 10 en 23 Zákon o inspekci práce. 
537

 Art. 26, 5 WOR-wet. 
538

 T. BRILL-VENKATASAMY, “The Information and Consultation Directive of 11 March 2002 and its 

transposition into French Law”, ILCJR 2006, 268.  
539

 Sect. 68 (1) Munka Törvénykönyvéről. 
540

 A. SZAKATS, “Industrial Democracy in Hungary”, VUWLRev 2000, nr. 27, 

www.austlii.edu.au/nz/journals/VUWLRev/2000/27.html.  

http://www.austlii.edu.au/nz/journals/VUWLRev/2000/27.html
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DEEL IV. 

GRONDIGE CASE STUDIES 

 

HOOFDSTUK I. INLEIDING 

 

296. In volgend hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de organisatie van de 

werknemersinspraak van een aantal lidstaten die elk om een bijzondere reden een verder 

onderzoek behoeven. 

 

297. De 27 lidstaten van de Europese Unie kunnen op basis van de stand van de wetgeving op 

het ogenblik van de invoering van de Kaderrichtlijn in verschillende groepen onderverdeeld 

worden.  

 

298. Een eerste groep bestaat uit landen die geen aanpassingen hebben moeten doorvoeren in 

hun wetgeving. Het gaat om Duitsland en Oostenrijk en mits uitsluiting van een aantal 

minimale wetswijzigingen ook om Frankrijk en Slovenië. Dit laatste wekt misschien 

verwondering gelet op het feit dat Slovenië nog niet zo lang geleden deel uitmaakte van het 

communistische Joegoslavië waar inspraak en betrokkenheid van werknemers geen prioriteit 

waren. Men is de mening toegedaan dat de wetgeving waarin deze lidstaten voorzien reeds 

voldoende de minima die door de richtlijn worden opgelegd, behalen. Ik moet dus wel 

concluderen dat dit lidstaten zijn met een sterke traditie inzake werknemersinspraak. Is hier 

een (geschiedkundige) of andere verklaring voor? Geldt die verklaring voor alle lidstaten die 

tot deze categorie behoren? 

 

299. De tweede groep van lidstaten vormt precies het tegenovergestelde van de eerste groep. 

Deze groep verzamelt de lidstaten waar de wetgeving lange tijd niet voldeed aan de vereisten 

van de richtlijn en wat resulteerde in veroordelingen van het Hof van Justitie wegens 

laattijdige omzetting. Lidstaten die tot deze categorie behoren zijn België
541

, Griekenland
542

, 

Spanje
543

, Italië
544

 en Luxemburg
545

. De situatie in België en Luxemburg zal verder onder de 

loep genomen worden. Volgende vragen komen aan bod: is er een verklaring voor het talmen 

                                                 
541

 HvJ, C-320/06, Commissie v. Koninkrijk Belgie, Jur. 2007, I, 48. 
542

 HvJ, C-381/06, Commissie v. Helleense Republiek, Jur. 2007, I, 29. 
543

 HvJ, C-317/06, Commissie v. Koninkrijk Spanje, Jur. 2007, I, 95. 
544

 HvJ, C-327/06, Commissie v.Italiaanse Republiek, Jur. 2007, I, 22. 
545

 HvJ, C-321/06, Commissie v. Groothertogdom Luxemburg, Jur. 2007, I, 85.. 
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van de wetgever om op te treden? Hoe is de situatie vandaag? In welke mate is de situatie 

heden ten dage al dan niet richtlijnconform?  

 

300. Een laatste groep bestaat uit landen die de richtlijn wel hebben omgezet in nationale 

wetgeving. Vier subgroepen kunnen worden onderscheiden. Lidstaten die voorheen uitgingen 

van het Anglo-Amerikaans Model inzake werknemersinspraak (gelegen in het uiterste westen 

van Europa zoals Ierland en het Verenigd Koninkrijk), lidstaten die recent tot de Europese 

Unie zijn toegetreden (voornamelijk in Oost-Europa gesitueerd), lidstaten gelegen in Noord-

Europa waar het Scandinavisch Model prevaleert maar onder druk komt te staan door de 

toenemende stroom van wetgevende inmenging vanuit Europa en tot slot lidstaten gelegen in 

Zuid -en West-Europa. Op deze laatste subgroep wordt niet verder ingegaan.  

 

HOOFDSTUK II. LIDSTATEN WIENS REGELGEVING REEDS VOLDEED AAN DE 

VEREISTEN VAN DE KADERRICHTLIJN 

 

301. Duitsland en Oostenrijk hebben geen wijzigingen moeten aanbrengen in hun interne 

wetgeving naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Kaderrichtlijn. Men is de mening 

toegedaan dat de wetgeving waarin deze lidstaten voorzien reeds voldoende de minima die 

door de richtlijn worden opgelegd, behalen. Ook Frankrijk wordt in de literatuur vermeld als 

zijnde een lidstaat wiens wetgeving volstond
546

. Andere bronnen voegen ook Slovenië aan 

deze lijst toe
547

.  

 

302. Strikt genomen moeten Frankrijk en Slovenië uit de opsomming worden geweerd. 

Duitsland en Oostenrijk zijn immers de enige twee lidstaten die aan de Europese Commissie 

hebben meegedeeld dat hun regelgeving reeds de door de Kaderrichtlijn vooropgestelde wijze 

van informatie en raadpleging garandeert en dat wijzigingen dus niet noodzakelijk zijn
548

.  
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303. De Franse wetgeving voldeed in grote mate ook al aan de Kaderrichtlijn maar wet n° 

2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale
549

 moest zorgen voor 

overeenstemming met art. 6 van de Kaderrichtlijn dat handelt over de vertrouwelijke 

informatie. Volgens de reeds eerder vermelde bronnen voldeed ook de Sloveense wetgeving. 

Slovenië heeft achteraf haar wetgeving aangepast
550

. De wet voert inderdaad wijzigingen door 

in de WPMA maar deze houden niet allemaal verband met de Kaderrichtlijn.        

 

304. Ik moet dus wel concluderen dat dit lidstaten zijn met een sterke traditie inzake 

werknemersinspraak. De verklaring voor deze sterk geïntegreerde dialoog is te vinden in de 

context waarin de ondernemingsraden zijn ontstaan en zich verder ontwikkeld hebben. 

Ondernemingsraden ontstonden in de verschillende Europese lidstaten kort na WO II. Een 

totaal vernietigde economie ten gevolge van de oorlog speelde katalysator in dit proces: zowel 

de werkgevers als de vakbonden zijn het erover eens dat samenwerking met de werknemers 

nodig is om de economie te doen herleven. Deze ondernemingsraden hebben enkel het recht 

geconsulteerd te worden, van een medebeslissingsrecht is geen sprake, Duitsland 

uitgezonderd. In de jaren ‟50 en ‟60 raakt de consultatie van de ondernemingsraad in onbruik. 

Het is opnieuw opmerkelijk dat deze trend zich in heel Europa ongeveer gelijktijdig inzet, 

behalve in Duitsland. Zowel de werkgevers als de vakbonden zien de ondernemingsraad als 

een gevaar voor hun intussen herwonnen positie. Voor de vakbonden was het onderscheid 

tussen consultatie en representatie niet langer houdbaar. De werkgevers vreesden dat de 

ondernemingsraad hun gezag wel eens zou kunnen gaan ondermijnen. Elk hebben ze zo dus 

hun eigen redenen om het bestaan en het nut van de ondernemingsraad in vraag te stellen. Ze 

hebben bovendien het geluk aan hun kant. Het Fordisme viert hoogtij. Massaproductie zorgt 

voor een herleving van de economie. De oorspronkelijke ontstaansreden van de 

ondernemingsraad, de heropleving van de economie, doet er al lang niet meer toe. 

West-Duitsland is de enige regio waar deze trend zich niet doorzet. Dit heeft te maken met 

een aantal elementen die eigen zijn aan het Duitse systeem van sociaal overleg. De 

radicalisatie van de vakbondsbeweging is een belangrijke drijfveer geweest. In Duitsland kent 

men geen ver gedreven splitsing van vakbonden allerhande. Er is één overkoepelende 

vakbond: de DGB of de Deutscher Gewerkschaftsbund. Men mag niet denken dat deze 

vakbond niet bang was dat de ondernemingsraad haar rol zou gaan overnemen. De 
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ondernemingsraad zoals men ze in Duitsland kent zou zich wel degelijk verder kunnen 

ontwikkelen als alternatief voor de vakbonden, ze beschikken immers ook over een 

medebeslissingsrecht. Voor de vakbonden in andere staten zou dit een reden te meer zijn om 

de verdere ontwikkeling van de ondernemingsraad te verhinderen. In Duitsland echter niet. 

Dit heeft alles te maken met het Duitse Mitbestimmungs-principe. In grote lijnen komt het er 

op neer dat de controle tussen arbeid en kapitaal op de verschillende niveaus wordt gedeeld 

wanneer er economische beslissingen worden genomen. Dus ook op het niveau van de 

onderneming. Dit principe maakt het voor de vakbonden moeilijk te ijveren voor een systeem 

van sociaal overleg waarin enkel zij een rol zouden spelen. De vakbonden hebben aldus 

geleerd hun representatiefunctie en de werkgevers hun beslissingrecht te delen met de 

ondernemingsraden. De vakbonden trachten verder te infiltreren in de ondernemingsraden. Ze 

gaan de rechten van de ondernemingsraad uitoefenen als vakbondsrechten. Gevolg is dat ze 

geen problemen meer zullen hebben met het bestaan van de ondernemingsraad op zich maar 

wel met het feit dat de rechten en bevoegdheden van de ondernemingsraad zo beperkt zijn. 

 

305. Ook al maakte Slovenië tot voor kort deel uit van het voormalige communistische 

Joegoslavië, haar economische pijler bleef op West-Europa gericht. Vanuit historisch oogpunt 

is het niet onbelangrijk op te merken dat Slovenië eeuwenlang behoorde tot Habsburgse Rijk. 

Misschien ligt in dat verre gemeenschappelijke verleden de verklaring voor het feit dat het 

Sloveense systeem inzake inspraak van werknemers gerealiseerd door ondernemingsraden 

sterke gelijkenissen vertoont met het Duits-Oostenrijkse systeem.  

 

AFDELING I. DUITSLAND 

 

§ 1. KENNISMAKING MET HET DUITSE INDUSTRIELE LANDSCHAP  

 

306. Het Duitse industriële landschap wordt niet alleen gekarakteriseerd door multinationale 

ondernemingen zoals BMW, Volkwagen of Siemens: 3 300 000 kmo‟s zorgen samen met een 

beperkt aantal grote ondernemingen voor de Duitse industriële ontwikkeling. 99,3 % van alle 

ondernemingen in Duitsland zijn kmo‟s. 46 % van alle investeringen gebeurt in kmo‟s. Ze 

zorgen voor 69,3 % van alle arbeidsplaatsen. 57 % van de bruto toegevoegde waarde in de 

industrie wordt gerealiseerd door deze kmo‟s
551

.  
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307. De wijze waarop de werknemersvertegenwoordiging in Duistland is georganiseerd, 

wordt gekenmerkt door de alom geprezen Duitse Grundlichkeit. Het Duitse 

representatiesysteem wordt heel vaak beschouwd als één van de meest performante van heel 

de Europese Unie. Op een ogenblik waarop in heel wat andere Europese lidstaten inspraak 

van werknemers nog helemaal niet aan de orde was, ontsproot hier reeds vanaf het einde van 

de 19
de

 eeuw de kiem van wat later tot een fundamenteel basisrecht verwordt: het recht voor 

de werknemers om geïnformeerd en geconsulteerd te worden. Het hoeft dan ook geen 

verwondering dat het Duitse inspraakmodel de maatstaf wordt voor heel wat andere 

beleidsmakers die een gelijkaardig systeem wensen in te voeren. 

 

308. De eerste wetgeving kwam tot stand op het einde van de 19
de

 eeuw onder druk van een 

aantal liberale werkgevers. Aanvankelijk waren de vakbonden geen voorstander. Zij vreesden 

immers aan belang te zullen moeten inboeten ten voordele van dit nieuwe orgaan: de 

ondernemingsraad. Uiteindelijk komt er dan toch een wet tot stand waardoor de oprichting 

van ondernemingsraden mogelijk wordt. Eerst vrijwillig, later verplicht in de mijnindustrie. 

Na Wereldoorlog I wordt de verplichting tot oprichting van een ondernemingsraad uitgebreid 

tot alle ondernemingen met meer dan 50 werknemers. In 1922 komt de eerste wetgeving tot 

stand waardoor de werknemers recht hebben op een kleine  vertegenwoordiging in de Raad 

van Bestuur. Nadat ten gevolge van WO II alle realisaties betreffende inspraak van 

werknemers teniet werden gedaan, deed zich na de Tweede Wereldoorlog een periode van 

zowel herstel als uitbreiding voor.  

 

309. In volgende tabel kan men zien waar de Duitsland zich bevindt ten opzichte van het 

Europese gemiddelde wat betreft werknemersvertegenwoordiging. 

 

Tabel nr. 1: vergelijking Duitsland met het gemiddelde van de Europese Unie
552

: 
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310. Naast de vertegenwoordiging in de Betriebsrate en aanverwante organen, zijn heel wat 

werknemers ook aangesloten bij een vakbond. De grootste vakbond is de DGB (Deutsche 

Gewerkschaftsbund). Aan werkgeverszijde is de belangrijkste rol weggelegd voor BDA 

(Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände). 

 

311. Met dit duale systeem (vertegenwoordiging via de vakbonden en via de 

ondernemingsraad) poogt men zo goed als zo kwaad het kan conflicten op de werkvloer zelf 

te vermijden. Tussen de vakbonden en de ondernemingsraad bestaat er een duidelijke 

bevoegdheidsafbakening.  

 

§ 2. INLEIDING 

 

312. De wettelijke basis betreffende informatie en consultatie van werknemers vindt men 

terug in de Betriebsverfassungsgesetz
553

. De krijtlijnen van de regeling zijn de volgende: het 

centrale orgaan is de Betriebsrat waarin enkel werknemers vertegenwoordigd zijn. Het gaat 

dus niet om een paritair samengesteld orgaan met zowel vertegenwoordigers van werknemers 

als van werkgevers. Een Betriebsrat kan worden opgericht van zodra er 5 werknemers 

werkzaam zijn in een „Betrieb‟. In dat geval zijn er 3 verkiesbaar. Het is duidelijk dat de 

Duitse regelgeving veel verder gaat dan wat door de Kaderrichtlijn wordt vooropgesteld (20 

werknemers). Naast de Betriebsrat zijn er ook nog andere vertegenwoordigingsorganen: 

Gesamtbetriebsrat
554

, Konzernbetriebsrat
555

, Betriebsversammlung
556

, Wirtschaftausschus
557

 

en de Europaische Betriebsrat. In geval er ernstige onenigheid is tussen de werkgever en de 

Betriebsrat zal een dialoog tussen beide partijen plaatsvinden in de Einingungsstelle
558

. Elk 

orgaan heeft zijn eigen specifieke bevoegdheden. In dit schrijven wordt de aandacht gevestigd 

op de werking van de Betriebsrat in het licht van een conformiteitsbeoordeling met de 

Kaderrichtlijn. Andere organen zullen slechts sporadisch worden aangehaald, mocht dit nodig 

blijken.  

 

313. Aanpassing van de Duitse wetgeving bleek niet opportuun daar de Duitse regelgeving al 

ruimschoots voldeed aan de informatie en consultatieverplichtingen zoals vooropgesteld door 
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de Kaderrichtlijn. Niet iedereen echter was die mening toegedaan. De vakbonden meenden 

dat de situatie waarin bepaalde economische informatie enkel aan de „Wirtschaftsausschuss‟ 

wordt verstrekt niet richtlijnconform is daar de verplichting tot oprichting van dergelijke raad 

slechts bestaat in ondernemingen vanaf  100 werknemers
559

. 

 

§ 3. ANALYSE VAN DE WETGEVING 

 

A. Toepassingsdrempel 

 

314. Het aanknopingspunt in het Duitse arbeidsrecht voor de oprichting van een Betriebsrat is 

niet de onderneming maar wel een „Betrieb‟. De Betriebsverfassungsgesetz bevat echter geen 

definitie van „Betrieb‟. Het begrip wordt aldus ingevuld door de rechtspraak
560

. Cruciaal is de 

aanwezigheid van een arbeidstechnische doelstelling en een „Leitungsapparat‟. 

 

315. De drempel wordt vastgesteld op 5 werknemers. Dit is veel lager dan de minimale 

vereisten opgelegd door de Kaderrichtlijn. Toch is dit geen garantie voor een hoog aantal 

Betriebsrate in de Duitse kmo‟s. Een concreet voorbeeld toont aan dat de situatie soms zeer 

bedroevend is: in slechts 7 van de 3000 filialen van de supermarktketen Lidl is een Betriebsrat 

aanwezig
561

. Uit tabel nr. 1 kunnen dezelfde conclusies getrokken worden: niettegenstaande 

een lage toepassingsdrempel, is de vertegenwoordiging van werknemers niet hoger dan het 

Europese gemiddelde. 

 

316. De verklaring hiervoor kan men vinden in de vereiste dat de werknemers zelf initiatief 

moeten nemen voor de instelling van een Betriebsrat. Deze problematiek werd eerder al 

belicht onder Deel III, afdeling 1, “Recht op informatie en consultatie
562

‖. Toch kan het 

gebruik van een trigger-mechanisme niet dé verklaring zijn waarom er slechts in een beperkt 

aantal Betriebe Betriebsrate worden opgericht omdat het hanteren van een trigger ruimschoots 

gecompenseerd wordt met de lage drempel. Het is niet onoverkomelijk om een dergelijke 

compacte groep werknemers een standpunt te laten innemen over het al dan niet overgaan tot 
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oprichting van een Betriebsrat. De Betriebsrat kampt met een imago –en efficiëntieprobleem. 

Veel werknemers stellen vast dat de werkgever niet altijd bereid is te luisteren naar wat voort 

komt uit het overleg. Men opteert bovendien liever voor alternatieve inspraakmodaliteiten die 

de werkgever niet zoveel kosten.  

 

317. Het aantal werknemers wordt bepaald aan hand van „het aantal werknemers die in de 

regel‟ in het Betrieb tewerkgesteld zijn
563

. Met „in de regel‟ wordt dan het aantal bedoeld dat 

in een normale toestand werkzaam is , in tegenstelling tot toestand van voorbijgaande aard
564

. 

Iedereen die niet tewerkgesteld is om redenen van voorbijgaande aard, wordt meegeteld. Dit 

is ook het geval voor alle werknemers die niet voltijds zijn tewerkgesteld. Ook helpers 

(Aushilftkrafte), werknemers die met verlof zijn (beurlaubte Arbeitnehmer) en zieke 

werknemers (kranke Arbeitnehmer) komen in aanmerking. 

 

B. Facultatieve oprichting van een Betriebsrat 

 

318. De oprichting van een Betriebsrat gebeurt volledig vrijwillig. Het staat de werknemers 

volledig vrij of ze van de mogelijkheid willen gebruik maken een Betriebsrat op te richten. Ze 

kunnen niet worden gedwongen. Het is dus goed mogelijk dat er in een Betrieb geen 

Betriebsrat is, hoewel de wet wel die mogelijkheid voorziet. Wat er gebeurt wanneer er geen 

Betriebsrat is, wordt door de Betriebsverfassungsgesetz niet geregeld. In dat geval zijn er 

immers geen werknemersvertegenwoordigers. Hoe valt dergelijke situatie te rijmen met de 

Kaderrichtlijn die de verplichting inhoudt om te voorzien in werknemersvertegenwoordiging? 

Vereist de Kaderrichtlijn dan dat er toch werknemersvertegenwoordiging gegarandeerd is, in 

welke vorm dan ook? Dit zou kunnen worden gerealiseerd door de instelling van een 

Betriebsrat te verplichten of door een ander orgaan van vertegenwoordiging in het leven te 

roepen 

 

C. Informatie en raadpleging 

 

319. Er is geen wettelijke definiëring van informatie (Unterrichtung) en raadpleging 

(Anhorung) in de Betriebsverfassungsgesetz opgenomen. 
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320. Ook al voorziet de Betriebsverfassungsgesetz in uitgebreide informatie –en 

consultatierechten, toch is het nuttig na te gaan of de conformiteit met de Kaderrichtlijn wel 

gegarandeerd is. Twee redenen daarvoor kunnen worden aangehaald
565

. Ten eerste moet men 

nagaan of de reeds vrij oude bewoordingen nog die lading dekken die geviseerd wordt door de 

Kaderrichtlijn. Ten tweede zijn de Mitbestimmungsrechte gesegmenteerd in sociale, 

persoonlijke en economische aangelegenheden. Deze driedeling is vreemd aan het Europees 

recht. 

 

321. Algemeen gesteld wordt de informatieplicht van art. 4.2.(a) Kaderrichtlijn vervuld door § 

106 BetrVG.; de informatie –en consultatieplicht van art. 4.2.(b) Kaderrichtlijn door §§ 92 

(Personalplannung) en 92 (a) BetrVG (Beschaftigungssicherung) alsook §§ 93, 96 en 99 

BetrVG. en de informatie –en consultatieplicht van art. 4.2.(c) Kaderrichtlijn door §§ 90, 111 

BetrVG. Op het eerste zicht stellen zich geen problemen. Dat er sprake is van een volledige 

conformiteit met de Kaderrichtlijn zou echter een al te gemakkelijke conclusie zijn. 

 

322. De Betriebsverfassungesetz voorziet dat informatie betreffende economische 

aangelegenheden wordt verstrekt aan de Wirtschaftsausschuss. Het gaat onder meer over de 

economische en financiële toestand van de onderneming, productie –en 

investeringsprogramma‟s, sluiting van delen van het Betrieb en voorgenomen maatregelen die 

de belangen van de werknemers aanzienlijk kunnen beïnvloeden. De omschrijving komt 

grotendeels overeen met art. 4.2 (a) van de Kaderrichtlijn. Men vindt weliswaar geen 

verwijzing naar de waarschijnlijke ontwikkeling (vorhersehbaren Weiterenentwicklung) in § 

106 (3) nr. 1 BetrVG. maar dit wordt gecompenseerd door § 106 (3) nr. 3-10
566

.   

 

323. Het is geen probleem dat de informatie aan een ander orgaan dan de Betriebsrat wordt 

verschaft omdat de Wirtschaftsausschuss tegenover de Betriebsrat een mededelingsplicht 

heeft. De Wirtschaftsausschuss heeft de plicht de Betriebsrat te informeren
567

. Vandaar dat dit 

orgaan als een „hulporgaan‟ van de Betriesbsrat kan worden beschouwd en niet als een echt 

werknemersvertegenwoordigingsorgaan
568

. Problematisch is echter wel dat een 
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Wirtschaftsausschuss pas wordt opgericht in ondernemingen vanaf 100 werknemers
569

. De 

Betriebsrat kan niet zomaar deze bevoegdheden overnemen omdat ze door de wet 

uitdrukkelijk aan de Wirtschaftausschuss zijn toegewezen. De vraag stelt zich dus hoe de 

informatie –en consultatieplicht met betrekking tot economische onderwerpen wordt vervuld 

in kleine „Betriebe‟ want de wet voorziet niet in een alternatief. Deze tekortkoming kan men 

op twee manieren verhelpen. Ofwel verlaagt men de toepassingdrempel voor de oprichting 

van een Wirtschaftsausschuss tot de drempels die in de Kaderrichtlijn worden gehanteerd 

ofwel breidt men de bevoegdheden van de Betriebsrat uit. 

 

324. Over de wijze waarop informatie wordt verstrekt, kan men vrij summier zijn. Er bestaat 

geen bepaling die op een algemene wijze omschrijft aan welke kwalitatieve vereisten de 

informatieverstrekking moet voldoen. De enige vereiste die wordt gesteld, is dat de informatie 

„rechtzeitig‟ en „umfassend‟ moet verstrekt worden
570

. Ook met betrekking tot consultatie kan 

men in de Betriebsverfassungsgesetz geen bepaling distilleren waarvan men op het eerste 

zicht kan oordelen dat ze een performante omzetting van art. 4.4 Kaderrichtlijn vormt. Dit is 

logisch gelet op het feit dat de Betriebsverfassungsgesetz dateert van voor de 

inwerkingtreding van de Kaderrichtlijn. Mits goede wil is het echter wel mogelijk 

wetsartikelen te vinden die kwalitatieve vereisten stellen aan de consultatie: de betrokken 

partijen moeten ter goeder trouw samenwerken
571

; de Betriebsrat moet minstens éénmaal per 

maand samenkomen; ingeval er sprake is van meningsverschillen, dan zullen de partijen door 

het voeren van een dialoog tot een consensus trachten te komen
572

. In tegenstelling tot de 

regeling in veel andere lidstaten is er wel sprake van een volledige omzetting van art. 4.4.(e) 

kaderrichtlijn: wanneer er een „Betriebsanderung‟ op til staat dan is het de bedoeling dat 

partijen een poging ondernemen om een „Interessenausgleich‟ tot stand te brengen. Lukt dit 

niet, dan zal de „Einigungsstelle‟ in laatste instantie een sociaal plan opmaken
573

. 

 

D. Vertrouwelijke informatie 
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325. In § 79 BetrbVG. is een geheimhoudingsplicht opgenomen waardoor het de leden van de 

Betriebsrat niet toegelaten is om „Betriebs- oder Geschaftgeheimnisse‟ die door de werkgever 

uitdrukkelijk als „geheim te houden/ geheimhaltungsbedürftig‟ bestempeld is, te openbaren.  

 

326. De redactie van art. 6.1 Kaderrichtlijn is geïnspireerd op art. 8 Richtlijn tot Instelling van 

een Europese Ondernemingsraad. Uit ditzelfde artikel is art. 79 BetrVG. ontsproten. 

Sommigen auteurs vragen zich af of de omschrijving „Betriebs- oder Geschaftgeheimnisse
574

‟ 

wel voldoende de vereisten van de Kaderrichtlijn weerspiegelt gelet op de visie van de 

Europese wetgevers: er moet steeds een specifiek belang voorhanden zijn om de informatie 

als vertrouwelijk te kunnen bestempelen
575

. Merk bovendien op dat in § 79 BetrVG. geen 

melding wordt gemaakt van „informatie die uitdrukkelijk als vertrouwelijk is verstrekt‟ maar 

enkel van „Betriebs –oder Geschäftsgeheimnisse die ausdrücklich als 

geheimhaltungsbedürftig bezeichnet worden sind‟. 

  

327. In § 79 BetrbVG. is er geen equivalent te vinden voor bepaling 6.2 van de Kaderrichtlijn. 

De werkgever kan op geen enkele grond weigeren bepaalde informatie mee te delen of 

consultatie te organiseren. Deze bepaling is dus gunstiger voor de 

werknemersvertegenwoordigers. Men mag echter § 106 (2) BetrbVG. niet uit het oog 

verliezen: de werkgever is bevrijd van zijn verplichting om bepaalde economische gegevens 

te openbaren wanneer Betriebs –und Geschaftsgeheimnisse door die openbaarmaking in 

gevaar worden gebracht. Dit wetsartikel regelt echter de bevoegdheden van de 

Wirtschaftsausschuss. Of men het toepassingsgebied van dit artikel zomaar kan uitbreiden is 

nog maar zeer de vraag. Wanneer men oordeelt dat dit wel het geval is, dan nog, is er slechts 

sprake van een gedeeltelijke afscherming: § 106 (2) heeft enkel betrekking op de 

aangelegenheden vermeld in § 106 (3)
576

. Gevoelige informatie die onder te brengen is onder 

art. 4.2.(b) en art. 4.2.(c) kan door de werkgever niet achtergehouden worden.  

 

E. Sancties 

 

                                                 
574

 Supra 96, nr. 255. 
575

 H. REICHOLD, “Durchbruch zu einer europaischen Betriebsverfassung”, NZA 2003, 297.  
576

 Supra 118, nr. 322: de informatieplicht van art. 4.2.(a) Kaderrichtlijn wordt vervuld door § 106 BetrVG. 



 121 

328. Net zoals in de meeste andere lidstaten voorziet men in een boete wanneer de werkgever 

zijn I&C-verplichtingen niet nakomt
577

. Opmerkelijk is dat deze boete enkel kan worden 

opgelegd wanneer de werkgever zijn informatieverplichtingen niet nakomt. Het gebrek aan 

consultatie wordt niet geviseerd door deze bepaling. Dit betekent niet dat een gemis aan 

consultatie geheel straffeloos blijft. Op basis van een meer algemene bepaling kan men 

gestraft worden met een vrijheidsstraf of een boete wanneer men de normale werking van de 

Betriebsrat verstoort
578

. 

 

F. Procedures  

 

329. Afhankelijk van de situatie waarin men zich bevindt, zijn verschillende procedures 

voorhanden. Een geschil tussen de werkgever en de Betriebsrat wordt voorgelegd aan de 

„Einigungsstelle
579

‟, een soort arbeidsrechtelijke scheidsrechtbank. De partijen bepalen zelf 

wie als arbiter zetelt. In heel wat gevallen is de uitspraak van de „Einigungsstelle‟ bindend
580

. 

Men spreekt in dat geval over „harte Mitbestimmungsrechte‟. Een beroep tegen deze 

beslissing bij de arbeidsrechtbank (Arbeitsgericht) is enkel mogelijk in geval van schending 

van een discretieplicht ten opzichte van de betrokken werknemer of belangen van het Betrieb. 

(Ermessensfehler). De rechtbank gaat slechts zelden op dergelijk beroep in. 

 

330. Wanneer de werkgever zonder dwingende reden van een „Interessenausgleich‟ afwijkt, 

dan kunnen de werknemers die daardoor een nadeel ondervinden, een vordering instellen bij 

de arbeidsgerechten
581

 (Nachteilausgleich).  

                           

HOOFDSTUK III. LIDSTATEN DIE ER NIET IN SLAAGDEN DE KADERRICHTLIJN 

TIJDIG OM TE ZETTEN EN DAARVOOR WERDEN VEROORDEELD DOOR HET HOF 

VAN JUSTITIE 

 

331. Zowel België, Griekenland, Italië, Luxemburg als Spanje slaagden er niet in hun 

wetgeving tijdig aan te passen en werden daarvoor op de vingers getikt door het Hof van 

Justitie.  

                                                 
577

 § 121 BetrVG. 
578

 § 119 BetrVG. 
579

 § 76 BetrVG. 
580

 bijvoorbeeld § 87, § 94, § 109 BetrVG. 
581

 § 113 BetrVG. 
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332. De oorzaken voor het falen de Kaderrichtlijn tijdig om te zetten zijn tweeledig. 

Meningsverschillen over de wijze waarop sommige bepalingen in het nationale recht moeten 

worden omgezet belemmeren de totstandkoming van een regeling. Het betrekken van de 

sociale partners bij de omzettingsprocedure leidt er vaak toe dat het implementatieproces 

vertraging oploopt. Italië poogde de laattijdigheid te rechtvaardigen door het feit dat de 

sociale partners bij de omzetting moesten worden betrokken gelet op de belangrijkheid van de 

materie. Het Hof aanvaardde dit niet gelet op de vaststaande rechtspraak
582

 dat een lidstaat 

zich niet mag beroepen op interne praktijken of situaties om de laattijdigheid te 

rechtvaardigen 
583

. De regeringen van de lidstaten nemen immers deel aan de voorbereiding 

van de richtlijn en moeten dan ook in staat zijn binnen de gestelde termijn de voor de 

tenuitvoerlegging noodzakelijke wettelijke regeling op te stellen
584

. Een gelijkaardige 

motivering lag aan de basis van de veroordeling van België. Luxemburg zette de 

Kaderrichtlijn pas om na het verstrijken van de omzettingstermijn maar wel voorafgaand aan 

de veroordeling door het Hof van Justitie. Luxemburg werd bijgevolg niet veroordeeld 

wegens een gebrekkige omzetting maar wegens een laattijdige omzetting. In Spanje werd de 

omzettingswet op het ogenblik van de veroordeling nog behandeld door het parlement. Ook al 

strookte dit wetsontwerp volledig met de  Kaderrichtlijn, toch werd Spanje
585

 veroordeeld. 

Aan de omzettingsplicht is immers niet voldaan als een tot omzetting strekkend wetsontwerp 

aanhangig is op het moment dat de omzettingstermijn afloopt
586

.  

 

AFDELING I. BELGIE 

 

§ 1. KENNISMAKING MET HET BELGISCHE INDUSTRIELE LANDSCHAP 

 

333. Voor kwantitatieve gegevens verwijs ik naar het onderdeel 2.2 Economisch belang van 

de kmo in deel I “van small businesses naar little big businesses”. 
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ADAPT 2007, 1. 
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585 J.M.M. BOTO, “Reseña de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”, Revista 

del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 2008, nr. 72, 
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Tabel nr. 2: Vergelijking België met het gemiddelde van de Europese Unie
587

. 

 

 

334. Uit deze tabel is duidelijk af te leiden dat het aandeel werknemers aangesloten bij een 

vakbond ongeveer het dubbele bedraagt van het Europese gemiddelde. Het hoeft dan ook niet 

te verwonderen dat vakbonden in België heel wat onderhandelingsmacht in de schaal kunnen 

leggen gelet op hun grote achterban. De drie erkende representatieve vakbonden zijn het 

ABVV (Algemeen Belgisch Vakverbond), ACLVB (Algemene Centrale der Liberale 

Vakbonden) en ACV (Algemeen Christelijk Vakverbond).   

 

335. De werkgevers worden vertegenwoordigd door het VBO (Verbond Belgische 

Ondernemingen) en de Boerenbond. Specifiek voor de kmo‟s bestaat UNIZO (Unie van 

Zelfstandige Ondernemers).  

 

336. In België worden ondernemingsraden opgericht in ondernemingen vanaf 100 

werknemers en een Comité voor Preventie en Bescherming op het werk in ondernemingen 

vanaf 50 werknemers.  

 

337. Verder zal blijken dat de omzetting van de Kaderrichtlijn voor heel wat verhitte 

discussies zorgde tussen de verschillende werkgeversorganisaties en de vakbonden. 

 

§ 2. INLEIDING 

 

338. In april 2002 won de toenmalige Minister van Werkgelegenheid, L. Onkelinckx het 

advies in van de Nationale Arbeidsraad betreffende de omzetting van de Kaderrichtlijn
588

. Het 

advies toont aan dat de standpunten van de werknemers –en werkgeversvertegenwoordigers 

betreffende de omzetting van de Kaderrichtlijn mijlenver uit elkaar liggen. Het is de voorbode 

                                                 
587

 www.eurofound.europa.eu/eiro/country/belgium_1.htm. 
588

 Nationale Arbeidsraad, Omzetting van richtlijn 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 

maart 2002 tot vaststelling van een algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van de 

werknemers in de Europese Gemeenschap, 24 maart 2005, nr. 1.508, www.cnt.nar.be.  
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van een moeilijk en langdurig proces om met de verschillende sociale partners tot een 

akkoord te komen betreffende de implementatie. Al smalend sprak men soms over het sociale 

B-H-V. 

 

339. De werknemersvertegenwoordigers zijn er van overtuigd dat er een regeling moet 

worden uitgebouwd vanaf 20 werknemers. De werkgeversvertegenwoordigers houden het op 

50 werknemers. 

 

340. Nadat België door het Hof van Justitie werd veroordeeld wegens de laattijdige omzetting 

van de Kaderrichtlijn bereikten de sociale partners op 23 november 2007 een akkoord over de 

omzetting en de uitvoering van de Kaderrichtlijn. De uitgewerkte regeling bevat 3 

kernprincipes: in ondernemingen met meer dan 100 werknemers verandert er niets. In 

ondernemingen die tussen de 50 en 99 werknemers tewerkstellen zonder ondernemingsraad 

krijgt het CPBW de informatie en wordt het geraadpleegd, zoals bedoeld in art. 4 van de 

kaderrichtlijn, zonder dat dezelfde informatie tweemaal moet worden gegeven aan 

verschillende organen. De regeling mag evenmin tot meer beschermden leiden. Voor de 

ondernemingen met minder dan 50 werknemers worden twee situaties onderscheiden: in 

sectoren die in het verleden reeds akkoorden hebben gemaakt betreffende de invoering van 

een syndicale afvaardiging in ondernemingen met minder dan 50 werknemers, zal de inhoud 

van CAO nr. 9
589

 aangevuld worden met informatie van de balans die neergelegd is bij de 

Nationale Bank van België en die nuttig en relevant wordt geacht voor de werknemers. In de 

sectoren waar er geen sprake is van dergelijke akkoorden zullen in de tot die sector behorende 

ondernemingen die minstens 20 werknemers tewerkstellen afspraken moeten worden gemaakt 

betreffende de te verstrekken informatie geïnspireerd door de Kaderrichtlijn. Wanneer 

geopteerd wordt voor informatieverstrekking aan een vertegenwoordiging van werknemers in 

de onderneming, zal dit gebeuren met inachtname van de principes voorzien in de wet van 5 

december 1968. In 2010 zullen de sociale partners overgaan tot een evaluatie.  

 

341. In grote lijnen is de problematiek te reduceren tot de vraag of de technische 

bedrijfseenheid die als criteria dient tot oprichting van een CPBW overeenkomt met een 

„onderneming‟ in de zin van de Kaderrichtlijn. Is dat het geval, dan is er geen probleem. Is de 

technische bedrijfseenheid echter op te vatten als een vestiging, dan heeft men op de 
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 CAO nr. 9 9 maart 1972 houdende ordening van de in de Nationale Arbeidsraad gesloten nationale akkoorden 

en collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de ondernemingsraden, BS 25 november 1972. 
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verkeerde drempel gegokt en is er geen sprake van een correcte omzetting van de 

Kaderrichtlijn. Het tweede luik van het sociaal akkoord (ondernemingen met 20-50 

werknemers) als opvangregeling beschouwen, biedt geen soelaas daar de oprichting van een 

syndicale afvaardiging volledig afhangt van de sectoren zelf die bovendien discretionair de 

drempel en de criteria kunnen vastleggen.  

 

§ 3. ANALYSE VAN DE WETGEVING 

 

A. Ondernemingen waar minstens 50 en maximaal 99 werknemers worden tewerkgesteld  

 

342. Ter uitvoering van het sociaal akkoord werd op 23 april 2008 de Wet houdende 

omzetting van de richtlijn 2002/14/EG afgekondigd
590

. Deze wet vervangt een aantal 

bepalingen van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de 

uitvoering van hun werk
591

. In essentie komt het er op neer dat de bevoegdheid van het 

Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk wordt uitgebreid om op die manier de 

situatie richtlijnconform te maken in ondernemingen waar tussen de 50 en 99 mensen zijn 

tewerkgesteld. Deze benadering geeft aan de werkgevers het voordeel dat het aantal 

beschermde werknemers niet stijgt. Daarmee komt men tegemoet aan één van de voornaamste 

bekommernissen van de werkgeversorganisaties. 

 

1. Toepassingsgebied 

 

343. Comités worden ingesteld in al de ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld 50 

werknemers tewerkstellen
592

. Men heeft dus gekozen voor de toepassing van de Kaderrichtlijn 

in ondernemingen waar minstens 50 werknemers zijn tewerkgesteld
593

. 

 

344. Aan het toepassingsgebied van de Welzijnswet is door de invoering van de 

Omzettingswet niets veranderd. Voor de vraag of met deze wet de situatie richtlijnconform 

wordt, is het dus cruciaal om na te gaan of de betekenis van de definities die in de 

                                                 
590

 Wet 23 april 2008 tot aanvulling van de omzetting van Richtlijn 2002/14/EG van het Europees Parlement en 
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september 1996, 24.309 (hierna verkort Welzijnswet). 
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 Art. 49 Welzijnswet. 
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 Art. 3.1 Kaderrichtlijn. 
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Welzijnswet worden gehanteerd, overeenkomen met deze die in de Kaderrichtlijn voorkomen. 

Met onderneming in de zin van de Welzijnswet wordt met de technische bedrijfseenheid, 

bepaald in het kader van de Welzijnswet op grond van de economische en de sociale criteria; 

in geval van twijfel primeren de sociale criteria, bedoeld
594

. Daarmee is nog steeds niet 

gezegd of een onderneming in de zin van de Belgische wet overeenkomt met het 

ondernemingsbegrip uit de Kaderrichtlijn. Is dit niet het geval en meent men dat wat in de 

Belgische wetgeving wordt begrepen onder onderneming overeenkomstig de Kaderrichtlijn 

slechts een vestiging is, dan is er geen sprake van een correcte omzetting van de 

Kaderrichtlijn want dan had men de informatie en raadpleging moeten organiseren vanaf 20 

werknemers. 

 

345. Er zijn zowel argumenten voor als tegen de conformiteit van de Belgische 

omzettingswet. Sommige auteurs menen dat de keuze voor de overheid om te kiezen voor de 

drempel van onderneming vanaf 50 werknemers volledig legitiem is als een technische 

bedrijfseenheid overeenkomt met een onderneming in de zin van de Kaderrichtlijn. Zij menen 

dat op basis van een analyse van de Europese rechtspraak een technische bedrijfseenheid 

ruimer is dan een onderneming en dat de Belgische werknemers dus kunnen genieten van een 

gunstigere regeling daar ze sneller onder het toepassingsgebied zullen vallen
595

. 

 

346. Er zijn echter ook contra-argumenten voorhanden. In het verslag van het wetsontwerp 

van de Omzettingswet wordt gesteld dat het Belgische begrip “bedrijfseenheid” overeenkomt 

met het begrip “vestiging” zoals het in de kaderrichtlijn wordt gehanteerd
596

. In de memorie 

van toelichting van de desbetreffende wet wordt gesteld dat de onderneming in de zin van de 

Kaderrichtlijn verwijst naar de juridische entiteit
597

 terwijl uit de Bedrijfsorganisatiewet 

duidelijk valt af te leiden dat een „technische bedrijfseenheid‟ niet noodzakelijk een juridische 

entiteit impliceert.  
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Raad van 11 maart 2002 tot vaststelling van een algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van 
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347. In de literatuur kan men volgende uitlegging van het begrip vinden: “de technische 

bedrijfseenheid valt samen met de afzonderlijke vestigingen van het bedrijf op voorwaarde 

dat die zetels over een zekere graad van zelfstandigheid beschikken waardoor zij zich, als 

werkgemeenschap, van elkaar onderscheiden
598

.” 

  

348. Een technische bedrijfseenheid beschikt over economische en sociale zelfstandigheid. 

Economische zelfstandigheid betekent dat men daadwerkelijk over de vrijheid moet kunnen 

beschikken om zijn activiteiten te ontwikkelen
599

. Voorbeelden van economische criteria om 

te besluiten tot een technische bedrijfseenheid zijn o.a. een afzonderlijke directie, een eigen 

productie, een autonoom beslissingsrecht,…
600

. Sociale zelfstandigheid refereert naar een 

samenhorigheidsgevoel van de werknemers: hebben de werknemers het gevoel tot een eigen 

gemeenschap van mensen te behoren die beheerst wordt door zijn of haar eigen wetten
601

? 

Criteria die een sociale zelfstandigheid aantonen zijn: verscheidenheid van mensenkringen, 

zelfstandig personeelsbeleid, grote afstand tussen verscheidene uitbatingszetels,… Dat een 

onderneming over economische en sociale zelfstandigheid beschikt, spreekt voor zich, maar 

geldt dit ook voor een vestiging in de zin van de Kaderrichtlijn? Is het antwoord op deze 

vraag positief, dan moet men besluiten dat er sprake is van een foutieve omzetting in het 

Belgisch recht. In de hypothese dat het communautaire vestigingsbegrip kan worden uitgelegd 

aan de hand van het begrip „plaatselijke eenheid‟ uit de Richtlijn Overgang van 

Ondernemingen, hoeft men niet tot die conclusie te komen. Uit de rechtspraak blijkt immers 

dat een plaatselijke eenheid niet noodzakelijk economisch zelfstandig moet zijn
602

. De 

opvatting het vestigingsbegrip uit te leggen aan de hand van „plaatselijke eenheid‟ werd echter 

niet weerhouden. Uit de definitie van de Kaderrichtlijn zelf, kan niet worden afgeleid of een 

vestiging economisch en sociaal zelfstandig moet zijn. De hypothese dat vestiging 

overeenkomt met het Duitse Betrieb biedt wel perspectieven voor een beoordeling: vereist 

worden een arbeidstechnische doelstelling en een effectief „Leitungsapparat‟. Kenmerkend 

voor een effectief Leitungsapparat is dat het Betrieb over effectieve zelfstandigheid beschikt 
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betreffende sociale, persoonlijke en economische aangelegenheden
603

 . Bovendien wordt een 

Betrieb algemeen gedefinieerd vanuit een arbeidsorganisatorisch/ arbeidstechnische 

doelstelling. De verwantschap met technische bedrijfseenheid die op basis van sociale criteria 

wordt afgebakend is dan ook niet ver te zoeken. Uit deze analogie durf ik dan ook te 

concluderen dat een technische bedrijfseenheid gelijk te stellen is met een vestiging. 

 

2. Informatie en consultatie 

 

349. Kernelement van de Omzettingswet is dat de bevoegdheden van het CPBW worden 

uitgebreid. Naast de algemene bevoegdheden van het CPBW zoals omschreven in art. 65 van 

de Welzijnswet, kan bij afwezigheid van een Ondernemingsraad het CPBW ook belast 

worden met een aantal specifieke bevoegdheden
604

 zoals het ontvangen van bepaalde 

informatie. 

Belangrijk is dat de uitbreiding van bevoegdheden waarin de Omzettingswet voorziet, niet 

geldt wanneer de vakbondsafvaardiging of de werknemers zelf de taken van het CPBW 

uitoefenen
605

. In casu gaat het om ondernemingen met minder dan 50 werknemers. Deze 

vallen immers onder Luik II van het sociaal akkoord. 

 

350. Het CPBW krijgt de bevoegdheid om van de werkgever economische en financiële 

informatie te ontvangen. Dit is de omzetting van art. 4.2 (a) Kaderrichtlijn. Een onderscheid 

kan worden gemaakt tussen basisinformatie en jaarlijkse informatie. De basisinformatie 

omvat de gegevens met betrekking tot het statuut van de onderneming, de concurrentiepositie 

van de onderneming op de markt, de productie en productiviteit, het programma en de 

algemene toekomstverwachtingen van de onderneming of van de juridische, economische of 

financiële entiteit waarvan zij deel uitmaakt
606

. De component jaarlijkse informatie impliceert 

de mededeling van een exemplaar van de balans, van de winst- en verliesrekening 

(resultatenrekening), de bijlage en het jaaroverzicht (jaarverslag)
607

. 

 

351. Daarnaast heeft het CPBW recht om geïnformeerd en geconsulteerd te worden 

betreffende de sociale informatie overeenkomstig art. 4.2.(b) en (c) van de Kaderrichtlijn. 
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Reeds voor de goedkeuring maakten de door art. 4.2 (b) en (c) aangehaalde onderwerpen het 

voorwerp uit van een verplichting tot informatie en raadpleging. Een amalgaam van wetten en 

CAO‟s regelen deze verplichtingen
608

. In deze regelingen komt het recht op informatie en 

consultatie toe aan de ondernemingsraad of bij ontstentenis daarvan aan de 

vakbondsafvaardiging of aan de werknemers zelf. Door de wet van 23 april 2008 komen deze 

bevoegdheden nu toe aan het CPBW wanneer er minstens 50 werknemers worden 

tewerkgesteld en er geen ondernemingsraad of een vakbondsafvaardiging aanwezig is. 

 

352. De wet bepaalt wel uitdrukkelijk dat het CPBW niet méér informatie kan krijgen dan 

waarop de vakbondsafvaardiging recht heeft overeenkomstig CAO nr. 5 van 24 mei 1971. Het 

informatie –en consultatierecht van het CPBW is beperkt tot de aangelegenheden opgesomd 

in de artikelen 4 (algemene vooruitzichten van de onderneming), 5 (werkgelegenheid in de 

onderneming), 6 (trimestriële inlichtingen betreffende de stand van verwezenlijking van de 

jaarlijkse aangekondigde vooruitzichten), 7 (occasionele inlichtingen ingeval het noodzakelijk 

is af te wijken van de aangekondigde vooruitzichten) en 11 (structuurwijzigingen van de 

onderneming die de werkgelegenheid kunnen beïnvloeden) van CAO nr. 9
609

. 

 

353. Om er zeker van te zijn dat de Kaderrichtlijn volledig is omgezet in het Belgisch recht 

werd art. 4 van CAO nr. 9 aangevuld met de bepaling dat de ondernemingsraad of bij 

ontstentenis de vakbondsafvaardiging overeenkomstig CAO nr. 5 ingelicht en geraadpleegd 

moeten worden over beslissingen die ingrijpende veranderingen voor de arbeidsorganisatie of 

de arbeidsovereenkomsten kunnen meebrengen. Door de wet van 23 april 2008 komt die 

bevoegdheid ook toe aan het CPBW bij ontstentenis van een ondernemingsraad of syndicale 

afvaardiging.  

 

354. In de wet van 23 april 2008 wordt geen definitie voorzien van wat moet worden verstaan 

onder informatie en raadpleging. Wat het aspect informatie betreft, worden wel synoniemen 
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 Arbeidswet van 16 maart 1971 (de invoering van een arbeidsregeling met nachtprestaties), CAO nr. 9 van 9 

maart 1972 (de situatie, de structuur, de ontwikkeling van de werkgelegenheid,  beslissingen die ingrijpende 

veranderingen voor de arbeidsorganisatie of de arbeidsovereenkomsten met zich mee kunnen brengen), CAO nr. 

24 van 2 oktober 1975 betreffende de procedure van inlichting en raadpleging van de 
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van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen.  
609

 Art. 24 CAO nr. 5. 
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gebruikt: economische en financiële basisinfo moet door de werkgever worden bezorgd
610

; de 

balans wordt meegedeeld
611

 en art. 65quater heeft het over inlichtingen. Nergens wordt echter 

gegarandeerd dat de informatie op een zodanige manier moet worden gegeven dat er kennis 

kan worden genomen van het onderwerp en dat men het kan bestuderen. Over raadpleging 

zelf blijft de wet helemaal in het ongewisse. Dit gebrek wordt echter opgevangen door de 

bepalingen van CAO nr. 9 waarnaar de omzettingswet van 23 april 2008 uitdrukkelijk naar 

verwijst: inlichtingen moeten verstrekt worden alvorens de beslissingen worden getroffen; 

hetzelfde geldt voor de raadplegingen. Zij moeten de ondernemingsraad toelaten met kennis 

van zaken over te gaan tot gedachtewisselingen tijdens welke de leden hun adviezen, 

suggesties of bezwaren zullen kunnen formuleren
612

. Bovendien moet de gedachtewisseling in 

de ondernemingsraad vrij kunnen gebeuren onder de vorm van vragen, kritieken, suggesties, 

bezwaren, eenparige, gedeeltelijk uiteenlopende of totaal uiteenlopende adviezen. De 

vermelding van een gedachtewisseling doet mij besluiten dat „raadpleging‟ overeenkomt met 

wat door de Kaderrichtlijn „consultatie‟ wordt genoemd. 

 

355. De wet voorziet dat de Koning na unaniem advies van de Nationale Arbeidsraad en de 

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven nadere regels kan uitvaardigen betreffende de aard, 

omvang, periodiciteit en wijze waarop de inlichtingen moeten worden meegedeeld. Op dit 

koninklijk besluit is het tot op heden nog steeds wachten. Niets belet de leden van het CPBW 

echter de modaliteiten betreffende de inlichtingen op te nemen in een huishoudelijk 

reglement
613

.  

 

356. De omzettingswet gaat echter wel in op het tijdstip waarop de economische informatie 

(naar analogie met art. 4.2.(a) Kaderrichtlijn) moet worden verstrekt. De basisinformatie 

wordt elke vier jaar binnen de twee maanden na de sociale verkiezingen verstrekt
614

. De 

jaarlijkse informatie daarentegen moet worden verstrekt in de loop van de drie maanden 

volgend op het afsluiten van het dienstjaar
615

. 
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612
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357. Voor de beoordeling van organisatie van de consultatie van de sociale informatie (art. 4.2 

(b) en (c) Kaderrichtlijn) kan men terugvallen op een aantal losse vermeldingen terug te 

vinden in CAO nr. 9. De leden moeten suggesties, adviezen of bezwaren kunnen 

formuleren
616

 wat in overeenstemming is met art. 4.4.(c) Kaderrichtlijn. De CAO geeft ook 

mee dat het ondernemingshoofd hetzij onmiddellijk hetzij tijdens de eerstkomende 

vergadering het gevolg zal meedelen dat hij voornemens is te geven of heeft gegeven aan de 

adviezen, suggesties of bezwaren die desgevallend werden geformuleerd. De vereiste gesteld 

door art. 4.4.(d) Kaderrichtlijn is nergens terug te geven in de nationale wetgeving. Ook in de 

regelgeving die beschouwd wordt als de weergave van de I&C-verplichtingen van art. 4.2 (b) 

en 4.2 (c) Kaderrichtlijn kan men her en der toepassingsmodaliteiten terugvinden
617

. 

 

3. Vertrouwelijke informatie 

 

358. Zoals door de Kaderrichtlijn voorgesteld, voorziet de Belgische omzettingwet een 

regeling om vertrouwelijke en gevoelige informatie te beschermen.  

Art. 6.1 Kaderrichtlijn werd geïmplementeerd door art. 65novies Welzijnswet. Wanneer de 

verspreiding van informatie een nadeel kan berokkenen aan de onderneming, kan de 

werkgever de informatie als vertrouwelijk bestempelen. Gaat het CPBW met die kwalificatie 

niet akkoord, dan zal de zaak worden voorgelegd aan een bevoegde ambtenaar van de 

Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD WASO. Deze kan pas een 

beslissing nemen nadat hij het Comité ad hoc van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven 

heeft geraadpleegd.  

 

359. De wet bepaalt tevens dat wanneer het verstrekken van bepaalde inlichtingen in de 

voorgeschreven vorm en binnen de bepaalde termijn een nadeel kan berokkenen aan de 

onderneming, het ondernemingshoofd gemachtigd kan worden om af te wijken van het 

principe van de verplichte bekendmaking
618

, overeenkomstig art. 6.2 Kaderrichtlijn. De 

werkgever moet wel een hele procedure doorlopen wenst hij van deze mogelijkheid gebruik te 

maken. Bovendien kan van deze uitzondering kan slechts gebruik gemaakt worden in een 

beperkt aantal limitatief omschreven gevallen
619

. Gegevens die niet onder deze opsomming 

                                                 
616

 Art. 3 CAO nr. 9. 
617

 vb Art. 2 § 1 CAO nr. 39 van 13 december 1983 betreffende de voorlichting en het overleg inzake de sociale 

gevolgen van het invoeren van nieuwe technologieën.  
618
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onder te brengen zijn, moeten dus wel worden meegedeeld ook al brengt de openbaarmaking 

ervan een nadeel toe aan de onderneming. Deze uitzondering werkt niet automatisch. Het 

ondernemingshoofd moet eerst gemachtigd worden door een door de Koning aangewezen 

ambtenaar die krachtens art. 80 van de Welzijnswet belast is met het toezicht op deze 

afdeling
620

. 

 

360. Deze analyse toont aan dat de regeling met meer nauwkeurigheid had kunnen worden 

opgemaakt. Het valt niet te ontkennen dat het criterium „in het nadeel van de onderneming‟ 

wel bijzonder ruim is. Ook de objectieve criteria waarvan sprake is in art. 6.2 Kaderrichtlijn 

worden niet uitgewerkt. Men kan zich bovendien afvragen waarom de wetgever het nodig 

vond deze procedure te beperken tot een aantal limitatieve gevallen. Zou het niet beter zijn 

dergelijke limitatieve opsomming te schrappen en in plaats daarvan duidelijke criteria te 

ontwikkelen?  

 

361. Deze procedures gelden alleen voor de economische informatie, voor de sociale 

informatie moet men nagaan of gelijkaardige procedures voorzien worden in de reeds hoger 

aangehaalde CAO‟s of andere wetgeving. CAO nr. 39 bevat inderdaad een bepaling waardoor 

de werkgever niet verplicht wordt de informatie schriftelijk te verstrekken wanneer 

economische, financiële of technische factoren een ernstig nadeel kunnen berokkenen aan de 

onderneming
621

. Deze bepaling ontslaat de werkgever niet van de verplichting de informatie te 

verschaffen, het moet alleen niet schriftelijk gebeuren. Dit artikel slaat ook niet op de sociale 

gevolgen. Een equivalent aan art. 6.1 Kaderrichtlijn ontbreekt. 

 

B. Ondernemingen waar minstens 20 en maximaal 49 werknemers worden tewerkgesteld  

 

362. Voor de regeling in ondernemingen waar tussen de 20 en 49 personen werkzaam zijn, 

moet men een onderscheid maken al naargelang er reeds akkoorden werden gemaakt over de 

syndicale afvaardiging. 

 

1. Ondernemingen waar in het verleden reeds akkoorden werden gemaakt over de syndicale 

afvaardiging 

 

                                                 
620
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621
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363. In heel wat sectoren
622

 werden reeds door middel van sectorale CAO‟s afspraken 

gemaakt over syndicale vertegenwoordiging overeenkomstig CAO nr.5 betreffende het statuut 

van de syndicale afvaardigingen van het personeel der ondernemingen
623

. De modaliteiten van 

deze afspraken verschillen bijgevolg per paritair comité zowel wat betreft de 

toepassingsdrempel als de concrete uitwerking van de informatie –en consultatierechten. 

Enkel wanneer er in de betrokken sector een CAO is afgesloten betreffende de organisatie van 

de syndicale afvaardiging speelt dit luik van het sociaal akkoord. Bovendien blijven zowel de 

drempel als de criteria volgens dewelke moet overgegaan worden tot een syndicale 

afvaardiging behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de sectoren. Van een uniforme 

regeling is bijgevolg geen sprake. Bovendien blijft dit luik van het sociaal akkoord dode letter 

voor die sectoren waarin de drempel tot oprichting van een syndicale afvaardiging op 

minstens 50 werknemers ligt. In die gevallen speelt immers het eerste deel van het sociaal 

akkoord.  

 

364. Wat het aanknopingspunt betreft is er een grote diversiteit merkbaar. In sommige CAO‟s 

is het aanknopingspunt een onderneming zonder verdere verduidelijking, in andere CAO‟s 

gebuikt men het begrip technische bedrijfseenheid, nu eens zonder verdere specificatie, dan 

weer met een verwijzing naar de Bedrijfsorganisatiewet van 1948. Het aanknopingspunt is 

soms ook een exploitatiezetel, een bedrijfszetel, uitbatingszetel,… 

 

365. Ook de drempels variëren in de verschillende sectoren sterk
624

. Het sociaal secretariaat 

SD WORX suggereert in een nota dat de drempel in vele sectorale CAO‟s zal moeten worden 

verlaagd omdat de informatieplicht geldt in ondernemingen vanaf 20 werknemers
625

. SD 

WORX gaat dus uit van een verplichte uniforme drempel van 20 werknemers. Deze 

verplichting meen ik uit het sociaal akkoord zelf niet te kunnen afleiden. Wanneer men echter 
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 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg – Algemene Directie van de 

Collectieve Arbeidsbetrekkingen, Directie van de analyse en de evaluatie van de CAO‟s, D. Pierreux, 
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samen met mij besluit dat een onderneming/technische bedrijfseenheid overeenkomt met een 

vestiging in de Kaderrichtlijn zullen de drempels inderdaad moeten aangepast worden. 

 

366. Art. 11 tot en met art. 15 van voormelde CAO beschrijft de bevoegdheden van de 

syndicale afgevaardigden. Voor de behandeling van dit onderwerp is enkel het recht op 

informatie en consultatie van de afgevaardigden van belang. Het recht op informatie van de 

werknemers is gewaarborgd door art. 23 van de Grondwet. In het Belgisch arbeidsrecht wordt 

dit vooral gerealiseerd via de ondernemingsraad. Het is pas wanneer er geen 

ondernemingsraad is dat het informatierecht op de vakbondsafvaardiging overgaat. In dat 

geval omschrijft CAO nr. 5 in art. 14 het informatierecht van de syndicaal afgevaardigden: de 

syndicale afvaardiging van het personeel moet voorafgaandelijk door de werkgever worden 

ingelicht over de veranderingen die de contractuele of gebruikelijke arbeids -en 

beloningsvoorwaarden kunnen wijzigen, met uitzondering van inlichtingen van individuele 

aard. Zij zal inzonderheid worden ingelicht over de wijzigingen welke voortvloeien uit de 

wet, de collectieve overeenkomsten of de bepalingen van algemene aard die in de individuele 

arbeidsovereenkomsten zijn opgenomen, voornamelijk de bepalingen die een weerslag 

hebben op de loonschalen en de regelen van beroepsclassificatie. 

 

367. Bepaalde auteurs betogen dat de informatieplicht van de werkgever verder gaat dan wat 

in art. 14 wordt bepaald en menen dat er een algemene informatieplicht rust op de werkgever 

op basis van de art. 1134, lid 3 BW en meer in het bijzonder uit de aanvullende werking van 

de goede trouw. Hierdoor worden de partijen verplicht om samen te werken en de 

overeenkomst naar behoren uit te oefenen. Dezelfde auteurs besluiten dan ook tot een 

algemeen recht op informatie voor de afgevaardigden
626

.  

 

368. Naar een recht op consultatie wordt in CAO nr.5 niet uitdrukkelijk gerefereerd. Uit de 

ruime bevoegdheidsomschrijving van de afgevaardigden in art. 11 van de desbetreffende 

CAO kan men wel een recht op consultatie distilleren.  
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 M. RIGAUX, “Omtrent de rechtspositie van de vakbondsafvaardiging: Capita Selecta” in M. RIGAUX en P. 
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369. De aangelegenheden waaromtrent de syndicale afvaardiging een recht op informatie en 

consultatie heeft, zijn terug te vinden in diverse regelgeving
627

. Ter uitvoering van het sociaal 

akkoord werd CAO nr. 9 aangevuld waardoor de syndicaal afgevaardigden recht hebben op 

inlichtingen van gegevens uit de Nationale Belgische Bank (omzet, bezoldigingen, winst/ 

verlies van het boekjaar, gemiddeld personeelsbestand, staat van de activa,…)
628

. De keuze 

om CAO nr. 9 te wijzigingen en niet CAO nr. 5 blijkt ingegeven door de terughoudendheid 

van de sociale partners om deze bijkomende verplichting op te nemen in een niet-algemeen 

verbindend verklaarde CAO
629

. 

 

370. CAO nr.5 is uiterst summier in een beschrijving van de wijze waarop informatie moet 

verschaft worden. Behalve de vereiste dat de informatie voorafgaandelijk wordt verstrekt, laat 

men een concrete invulling over aan de paritaire comités
630

.  

 

371. Als slotopmerking geef ik nog mee dat men niet uit het oog mag verliezen dat deze 

CAO‟s sectorale CAO‟s zijn. Dit betekent dat zij niet van toepassing zijn op werknemers van 

de ongebonden werkgever. 

 

2. Ondernemingen waar in het verleden nog geen akkoorden werden gemaakt over de 

syndicale afvaardiging 

 

372. Betreffende ondernemingen die minstens 20 werknemers tewerkstellen en waar in het 

verleden nog geen akkoorden werden gemaakt over de syndicale afvaardiging, roepen de 

sociale partners op afspraken te maken betreffende de te verstrekken informatie geïnspireerd 

door de Kaderrichtlijn. Voor zover geopteerd wordt voor een informatieverstrekking aan een 
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vertegenwoordiging van de werknemers in de onderneming, zal dit gebeuren met respect voor 

de principes voorzien in de wet van 5 december 1968.  

 

373. Het valt af te wachten hoe aan dit luik van het sociaal akkoord door de geviseerde 

ondernemingen uitwerking zal worden gegeven. Men stelt weliswaar dat de sociale partners 

oproepen om afspraken te maken maar nergens wordt een ultimatum vastgelegd. Oproepen 

houdt geen verplichting in. Het vrijblijvende karakter van deze bepaling lijkt vooral 

problematisch in het licht van de discussie betreffende de betekenis van de begrippen 

onderneming, technische bedrijfseenheid en vestiging.  

 

374. Opnieuw vermeldt men slechts één inhoudelijke component van de Kaderrichtlijn: over 

het recht op consultatie wordt met geen woord gerept. Het sociaal akkoord heeft het niet over 

akkoorden maar over het minder krachtige afspraken. Kan men hieruit afleiden dat het niet 

noodzakelijk moet gaan om sectorale CAO‟s of zelfs ondernemings-CAO‟s maar om 

vrijblijvende afspraken tussen de werkgever en werknemers zonder dat er garanties zijn met 

betrekking tot de bindende kracht en de afdwingbaarheid van de afspraken? Bovendien 

moeten de afspraken enkel geïnspireerd zijn door de Kaderrichtlijn wat helemaal niet 

impliceert dat men met zekerheid alle Europese vereisten in de afspraken zal kunnen 

terugvinden. Deze regeling vertoont op dit vlak grote gelijkenissen met de Litouwse wet
631

. 

Een laatste opmerking betreft de klaarblijkelijke vrijheid voor de betrokkenen om niet 

noodzakelijk te opteren voor een syndicale afvaardiging. „Voor zover‘ doet de indruk ontstaan 

dat men ook op een andere manier dan door het instellen van een syndicale afvaardiging de 

informatieverstrekking kan vervullen. 

 

375. Op basis van een vergelijking van een intern werkdocument van de FOD WASO komt 

men tot de conclusie dat een jaar na het sluiten van het sociaal akkoord zich nog geen grote 

wijzigingen hebben voorgedaan
632

. In de sectoren waar op 23 november 2007 nog geen kader 

bestond voor de syndicale afvaardiging, is dit een jaar later nog steeds het geval met 
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 137 

uitzondering van PC nr. 314 Kappersbedrijf en Schoonheidszorgen
633

 en een aanpassing in PC 

nr. 117 Petroleumnijverheid en Handel waar de drempel verlaagd wordt van 50 arbeiders naar 

10 arbeiders
634

. 

 

C. Ondernemingen waar minstens 100 werknemers worden tewerkgesteld  

 

376. In ondernemingen die ten minste 100 werknemers tellen verandert niets. In deze 

ondernemingen wordt een ondernemingsraad opgericht. Uiteraard is de situatie slechts 

richtlijnconform op voorwaarde dat de ondernemingsraad dezelfde rechten heeft inzake 

informatie en raadpleging als diegene die voortvloeien uit de Kaderrichtlijn. Ook over dit punt 

bestaat echter enige discussie.  De Wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het 

bedrijfsleven vergt dus een grondige doorlichting
635

. 

 

1. Informatie en raadpleging 

 

377. In de Bedrijfsorganisatiewet wordt de bevoegdheid van de ondernemingsraad 

omschreven als het ontvangen van inlichtingen en het uitbrengen van adviezen
636

. Over 

raadpleging en een sociale dialoog wordt niets vermeld. Deze gebreken worden wel 

opgevangen door een betere omschrijving in het KB van 27 november 1973. Art. 3 van dat 

KB stelt immers dat de inlichtingen de werknemers in staat moeten stellen zich een juist beeld 

te vormen van de toestand, evolutie en vooruitzichten van de onderneming. Verder vermeldt 

art. 30 dat de inlichtingen het voorwerp uitmaken van een gedachtewisseling. 

 

378. In CAO nr. 9 gaat men nog verder en wordt de doelstelling van de CAO als volgt 

omschreven: “de bepalingen van de artikelen 3 tot 12 hebben ten doel....deze doelstelling zal 

bereikt worden door een betere organisatie van het recht op inlichting en op raadpleging van 

de werknemersvertegenwoordigers, met eerbiediging van de beheersverantwoordelijkheden 

                                                 
633

 CAO 24 september 2007 betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging, afgesloten in het Paritair 

Comité nr.314 voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen. 
634

 CAO 20 maart 2008 ter intégrale vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2007, 

afgesloten in het Paritair Comité nr. 117 voor de petroleumnijverheid en –handel. 
635

 Wet 20 september 1948 houdende de organisatie van het bedrijfsleven, BS 27 september 1948 (hierna verkort 

Bedrijfsorganisatiewet). 
636

 Art. 15 Bedrijfsorganisatiewet. 



 138 

en van het beslissingsrecht van het ondernemingshoofd
637

”. Verder heeft men het in art. 3 van 

dezelfde CAO over „gedachtewisseling‟ en „continuïteit van de dialoog‟. 

 

379. Dat het begrip „raadpleging‟ door de Belgische wetgever niet letterlijk wordt 

overgenomen, is volgens DORSSEMONT niet problematisch
638

. De Kaderrichtlijn is zelf niet 

consequent in haar woordkeuze. In art. 4  Kaderrichtlijn wordt immers gerefereerd naar 

„advies‟. 

 

380. De informatiebevoegdheid
639

 van de ondernemingsraad wordt algemeen omschreven als 

het recht op het ontvangen van economische en financiële voorlichting
640

. Bedoeling van de 

informatieverplichting is dat de werknemers zich een klaar en juist beeld kunnen vormen van 

de toestand, de evolutie en de vooruitzichten van de onderneming
641

. Afhankelijk van het 

tijdstip waarop de informatie wordt verstrekt, onderscheidt men basisinformatie, jaarlijkse 

voorlichting, periodieke voorlichting en occasionele voorlichting. 

 

381. De inhoud van art. 4.2.(a) Kaderrichtlijn vindt men terug in art. 4 van het KB van 1973 

waarna ze verder uitgewerkt worden in andere artikels. Relevant zijn de componenten: statuut 

van de onderneming
642

, concurrentiepositie van de onderneming op de markt
643

, productie en 

productiviteit
644

, programma en algemene toekomstverwachtingen van de onderneming
645

.  

 

382. Het valt onmiddellijk op dat de wetgevende tekst volledig dezelfde is aan de 

Omzettingswet van 23 april 2008. Het is duidelijk dat men zich voor de Omzettingswet 

geïnspireerd heeft op dit KB. 

 

383. Daarnaast voorziet het KB dat jaarlijks een exemplaar van de balans, winst –en 

verliesrekening, bijlage, jaaroverzicht en eventueel een rapport van de revisor wordt 
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voorgelegd
646

. Deze jaarlijkse voorlichting heeft ten doel de ondernemingsraad in te lichten 

zowel omtrent de toestand en de evolutie van de onderneming tijdens het voorbije jaar, als 

omtrent de objectieven die in het vooruitzicht worden gesteld voor het volgende jaar, en de 

perspectieven voor de daaropvolgende jaren
647

. Deze bepaling geeft uiting aan de verplichting 

informatie te verstrekken over de recente en waarschijnlijke ontwikkeling van de 

onderneming. Dit laatste kan ook gezegd worden van de inhoud van de periodieke 

voorlichting zoals omschreven in art. 24 KB. Zij moet de ondernemingsraad in staat stellen de 

gang van zaken in de onderneming te volgen. 

 

384. De verplichting occasionele inlichtingen te verstrekken telkens wanneer zich 

gebeurtenissen voordoen of interne beslissingen moeten genomen worden die een belangrijke 

weerslag kunnen hebben op de onderneming
648

, kan opgevat worden als een te vage en niet 

voldoende omschrijving van de gevallen geviseerd door art. 4.2 (b) en (c) Kaderrichtlijn. Dit 

wordt echter opgelost door de informatie –en consultatieverplichtingen ten laste van de 

werkgever overeenkomstig CAO nr. 9 voor wat betreft art. 4.2 (b) Kaderrichtlijn. Inlichtingen 

worden jaarlijks verschaft over de structuur van de tewerkstelling, de evolutie van de 

tewerkstelling, de tewerkstellingsvooruitzichten voor het komende dienstjaar, genomen of 

geplande sociale maatregelen op vlak van tewerkstelling
649

. Trimestrieel wordt voor een 

update gezorgd
650

. Wanneer de werkgever zich genoodzaakt ziet tot collectieve afdanking of 

tot aanwervingen om economische of om technische redenen over te gaan, mag hij de wettelijk 

geijkte termijnen niet afwachten maar moet hij de ondernemingsraad zo spoedig mogelijk op 

de hoogte brengen
651

. 

 

385. Voor een concrete invulling van art. 4.2 (c) Kaderrichtlijn kan men terugvallen op art. 10 

en 11 van dezelfde CAO die handelen over de organisatie van het werk en 

structuurwijzigingen binnen de onderneming en uiteraard op CAO nr.32bis alsook CAO nr. 

24. Om er zeker van te zijn dat de regeling volledig waterdicht is en alle situaties behandelt 

door de Kaderrichtlijn geviseerd, werd onlangs CAO nr.9 ter gesloten die invoert dat 

ondernemingsraad ook vooraf moet ingelicht en geraadpleegd worden over de beslissingen 
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die ingrijpende veranderingen voor de arbeidsorganisatie of de arbeidsovereenkomsten 

kunnen meebrengen.   

 

386. Het KB van 27 november 1973 heeft het enkel over de verplichting van de werkgever 

om inlichtingen te verschaffen. Van een algemene consultatieplicht is geen sprake. Uiteraard 

is dit geen probleem voor de onderwerpen die vallen onder art. 4.2.(a) Kaderrichtlijn. Het is 

daarentegen wel problematisch voor de andere aangelegenheden waaromtrent volgens de 

Kaderrichtlijn zowel in een recht op informatie als consultatie dient te worden voorzien. 

Besluiten dat de Belgische regeling daardoor niet richtlijnconform is, zou al te gemakkelijk 

zijn want in de tekst van KB zijn sporadisch sporen te vinden die raadpleging veronderstellen. 

Daarnaast zijn er uiteraard ook nog de CAO‟s waarin op een meer duidelijke wijze in een 

recht van consultatie is voorzien. In art. 30 van het KB van 27 november 1973 creëert de 

mogelijkheid voor een gedachtewisseling tussen de werkgever en de leden van de 

ondernemingsraad: men krijgt de mogelijkheid vragen te stellen, kritiek uit te brengen en 

voorstellen te doen. Bovendien moet het ondernemingshoofd meedelen welk gevolg hij geeft 

aan de vragen, kritiek en adviezen. Rekening houdend met deze mogelijkheid kan men zelfs 

oordelen dat de Belgische regeling verder gaat dan de loutere informatieplicht volgens art. 

4.2(a) Kaderrichtlijn. CAO nr. 9 heeft het op het eerste zicht ook alleen over het verschaffen 

van inlichtingen. Gelet op de omschrijving onder “Doelstelling en methode van 

verwezenlijking
652

” en “Voorwerp en aard van de te verstrekken inlichtingen
653

” leid ik 

impliciet een consultatierecht af. In art. 6 CAO nr. 24 betreffende collectief ontslag wordt 

uitdrukkelijk gerefereerd naar een recht op informatie en raadpleging. 

 

2. Wijze waarop informatie en raadpleging wordt georganiseerd 

 

387. Betreffende de aangelegenheden die getroffen worden door art.4.2 (a) Kaderrichtlijn is 

het volgende bepaald: de basisinformatie wordt verstrekt binnen de twee maanden na de 

verkiezing van de leden van de ondernemingsraad
654

. De jaarlijkse informatie wordt 

overgemaakt binnen de drie maanden na het afsluiten van het dienstjaar. Sowieso moeten de 

gegevens ten minste 15 dagen voor de vergadering aan de werknemersvertegenwoordigers 

overgemaakt worden opdat onderzoek mogelijk zou zijn
655

. De werkgever verstrekt 
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toelichting en commentaar. Voor de periodieke informatieplicht en de occasionele 

voorlichting bestaat een gelijkaardige verplichting voor de werkgever
656

. De verplichtingen 

die de Kaderrichtlijn oplegt in art. 4.3 worden met deze bepalingen volledig vervuld. 

 

388. De vereisten die de Kaderrichtlijn stelt aan de consultatie zijn terug te vinden in een 

aantal specifieke bepalingen. Zonder een exhaustieve opsomming te zijn, zijn te vermelden: 

een passend tijdstip wordt geconcretiseerd in de erkenning van het beginsel van het 

voorafgaand karakter van de inlichtingen en de raadplegingen
657

; de vereiste dat de inhoud 

passend is, krijgt uitwerking door het feit dat inlichtingen zo duidelijk mogelijk moeten zijn, 

zowel wat betreft hun voorstelling als hun inhoud, ten einde een vruchtbaar overleg in de 

hand te werken
658

; dat informatie op passende wijze moet verstrekt worden met het oog op 

een mogelijke consultatie vindt toepassing in de verplichting om de informatie schriftelijk te 

verschaffen
659

. Echter, uit geen enkele bepaling kan men afleiden dat de werkgever verplicht 

is mee te delen waarom hij afwijkt van een door de werknemersvertegenwoordigers 

aangereikt advies. Er is ook geen wettelijke bepaling die verwijst naar de doelstelling van de 

consultatie nl. het bereiken van een akkoord in bepaalde aangelegenheden. 

 

3. Vertrouwelijke informatie 

 

389. Ik verwijs naar onderdeel a.3) Vertrouwelijke informatie voor een verklaring. De in art. 

27 tot en met 29 van het KB 27 november 1973 opgenomen regeling diende als rechtstreekse 

inspiratiebron voor analoge bepalingen in de Omzettingswet.  

  

AFDELING II. LUXEMBURG 

 

§ 1. KENNISMAKING MET HET LUXEMBURGSE INDUSTRIELE LANDSCHAP  

 

390. 39,4% van de ondernemingen in Luxemburg zijn eenmanszaken. Er worden dan ook 

geen werknemers tewerkgesteld. In 39,1 % van de bedrijven worden tussen de 1 en 4 

personen tewerkgesteld. Het relatieve aantal ondernemingen waar tussen de 5 en 19 personen 
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 Art. 24,1° en art. 26 KB 27 november 1973. 
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658
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659
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zijn tewerkgesteld bedraagt 16,0 %. Tot slot worden in slechts 6,4 % van de bedrijven meer 

dan 20 personen tewerkgesteld
660

. 

 

391. Het aantal aangesloten werknemers bij een vakbond is aanzienlijk hoger dan het 

Europees gemiddelde. Ook wat de vertegenwoordiging op de werkvloer betreft scoort 

Luxemburg hoger dan het gemiddelde doch het verschil is beperkter.  

 

Tabel nr. 3: vergelijking Luxemburg met het gemiddelde van de Europese Unie
661

. 

 
 

§ 2. INLEIDING 

 

392. De eerste sporen van werknemersvertegenwoordiging in Luxemburg dateren van het 

einde van de 19
de

 eeuw, terug te vinden in een aantal grote industriële ondernemingen, zonder 

dat daartoe een wettelijke verplichting bestond. Dat verandert in 1920 wanneer een besluit
662

 

wordt ingevoerd waardoor de verplichting ontstaat een „conseil d‟usine permanent‟ op te 

richten in elke industriële vestiging waar minstens 50 arbeiders waren tewerkgesteld. 

 

393. Niet veel later wordt de werking van het besluit echter opgeschort. In 1925 treedt het 

besluit opnieuw in werking. In de daaropvolgende jaren wordt de toepassingsdrempel 

verschillende malen verlaagd en de bevoegdheden uitgebreid. Een verdere democratisering 

wordt gerealiseerd door de wet van 6 mei 1974 die „comités mixtes d‟entreprise‟ introduceert 

in bepaalde ondernemingen
663

.  
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 CENTRE ADMINISTRATIF PIERRE WERNER, Le Luxembourg en Chiffres 2008, Luxemburg, 2008, 
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394. In 1974 vond een aanzienlijke hervorming en harmonisering plaats van de wetgeving die 

de professionele relaties regelt: de toepassingsdrempels werden nogmaals aangepast, de 

bevoegdheden van de verschillende organen werden op elkaar afgestempeld en 

vermeldenswaardig in het licht van dit kapittel is ook dat de informatierechten werden 

uitgebreid.   

 

395. Deze en alle andere arbeidsgerelateerde wetten worden in 2006 ondergebracht in Le 

Code du Travail
664

.  

 

396. Vóór de implementatie van Kaderrichtlijn 2002/14/EG was de Luxemburgse situatie de 

volgende: informatie en consultatie zoals voorzien in de Kaderrichtlijn bestond alleen maar in 

het comité mixte dat pas werd opgericht „entreprises‟ met minstens 150 werknemers
665

. De 

werknemersvertegenwoordigers, in „établissements‟ vanaf 15 werknemers
666

, hebben veel 

minder uitgebreide bevoegdheden. Bovendien is er enkel een recht op informatie maar geen 

recht op consultatie. Een aanpassing van de Luxemburgse wetgeving drong zich op. 

397. Wetsontwerp n° 5615
667

 waarbij men de intentie had de Kaderrichtlijn om te zetten, 

voorzag in een systeem waarbij de huidige bevoegdheden van het comité mixte worden 

behouden en aangevuld daar waar nodig, om in overeenstemming te zijn met de 

Kaderrichtlijn. De bevoegdheden van de werknemersvertegenwoordigers in établissements 

met 50 tot 149 werknemers zouden worden uitgebreid. De personeelsafgevaardigden in 

vestigingen met 15 tot 49 werknemers waren verstoken (etaient dépourvues) van de 

bevoegdheden die voortvloeien uit de Kaderrichtlijn.  

398. Uit dit wetsontwerp blijkt duidelijk dat er problemen zijn rond de toepassingsdrempels. 

De Kaderrichtlijn bepaalt dat de lidstaten de keuze hebben de richtlijn toe te passen in 

ondernemingen vanaf 50 werknemers OF in vestigingen vanaf 20 werknemers. In het 

wetsontwerp worden echter de twee drempels gehanteerd: het „comité mixte‟ op het niveau 
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van de onderneming en „la délégation du personnel‟ op het niveau van de vestiging.                                                                            

Het wetsontwerp werd niet positief onthaald en als dusdanig niet tot wetgeving verheven.  

399. Drie grote problemen kunnen worden gedistilleerd uit de verschillende parlementaire 

documenten
668

.In eerste instantie gingen de maatregelen voortvloeiende uit wetsontwerp n° 

5615 verder dan wat opgelegd wordt door de Kaderrichtlijn. Dit is in strijd met het tripartiete 

akkoord van 28 april 2006 waarin werd overeengekomen dat men de Kaderrichtlijn volledig 

zou omzetten maar ook niet meer dan dat (“transposer la Directive, toute la Directive et rien 

que la Directive‖). Tweede probleem dat werd opgeworpen is dat het wetsontwerp niet in lijn 

was met het principe van de administratieve vereenvoudiging.                                                                           

Tot slot was ook het advies van de Luxemburgse Raad van State vernietigend. De Raad van 

State verzette zich tegen de ongelijke behandeling van werknemers in de private sector 

tegenover zij die tewerkgesteld zijn in de publieke sector. 

400. Bij arrest van 14 juni 2007 werd het Groothertogdom Luxemburg door het Hof van 

Justitie veroordeeld wegens het niet tijdig omzetten van de Kaderrichtlijn
669

.  

 

401. Een nieuw wetsontwerp
670

 moest er voor zorgen dat de Kaderrichtlijn wel correct werd 

omgezet in Luxemburgs recht én door de verschillende belangengroepen werd aanvaard. 

Verschillende opties lagen open. Men zou kunnen opteren voor informatie en raadpleging in 

ondernemingen waar minstens 50 werknemers tewerkgesteld zijn. Dit zou men makkelijk 

kunnen realiseren door de drempel voor het installeren van een comité mixte te verlagen tot 

ondernemingen met 50 werknemers in plaats van 150 werknemers. Het comité mixte heeft 

immers ruime bevoegdheden inzake informatie en consultatie.                                                                                                               

De tweede optie houdt in dat men informatie en raadpleging introduceert in vestigingen waar 

minstens 20 werknemers tewerkgesteld zijn: de personeelsafgevaardigden in vestigingen waar 

minsten 20 werknemers zijn tewerkgesteld, krijgen een uitgebreider recht op informatie en 

consultatie. Het comité mixte op het niveau van de onderneming blijft bestaan.                          

Enkele belangengroepen, waaronder La Chambre des Employés Privés, meenden echter dat 
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wanneer de overheid voor deze optie zou kiezen, ze in een streven naar uniformiteit 

onmiddellijk dit recht zou moeten toekennen aan alle personeelsafgevaardigden (dus in alle 

vestigingen vanaf 15 werknemers). 

402. De Luxemburgse wetgever heeft voor de tweede optie gekozen en zoals La Chambre des 

Employés Privés had geopperd, heeft ze de drempel op 15 werknemers bepaald. 

403.  In mei 2008
671

 trad de nieuwe regeling in werking. 

§ 3. ANALYSE VAN DE WETGEVING 

 

A. Toepassingsdrempel 

 

404. In elk établissement waar in de regel ten minste 15 werknemers zijn tewerkgesteld, 

hebben de werknemers recht op werknemersvertegenwoordiging (délégation du personnel). 

Het aantal varieert al naargelang het aantal werknemers tewerkgesteld in een établissement
672

. 

In entreprises waar minstens 150 werknemers zijn tewerkgesteld, wordt ook een comité mixte 

d‘entreprise opgericht
673

. Het zijn de werknemersvertegenwoordigers zelf die bepalen wie 

hen vertegenwoordigt in het comité mixte.  

 

405. Deze twee organen hebben elk uiteenlopende taken. Algemeen gesteld is de 

werknemersvertegenwoordiging bevoegd voor het verdedigen van de belangen van de 

werknemers terwijl het comité mixte eerder een orgaan is, paritair samengesteld, waar 

werknemers en werkgevers kunnen discussiëren over hoe ze  de arbeidsrelaties –en 

organisatie op de werkvloer kunnen verbeteren
674

.   

 

406. De inhoudelijke betekenis van entreprise is in het licht van de beoordeling van de 

huidige stand van de wetgeving niet relevant daar het eigenlijke aanknopingspunt voor de 

informatie –en consultatieverplichtingen overeenkomstig de Kaderrichtlijn nu établissement‟ 

is, terwijl voorheen het zwaartepunt bij het comité mixte lag.                                                             

Nochtans had la Chambre des Employés Privés wel suggesties voor de Luxemburgse 
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wetgever in het licht van het oorspronkelijke wetsontwerp dat het, zoals reeds vermeld, niet 

heeft gehaald. Met onderneming bedoelde men immers elke industriële, artisanale en 

commerciële onderneming in de private sector. Dit betekent dat publieke ondernemingen zijn 

uitgesloten evenals alle private ondernemingen die niet kunnen gecatalogeerd worden onder 

voornoemde opsomming. De Kamer meende dat dit niet in overeenstemming is met het 

principe van de Kaderrichtlijn dat alle werknemers van de I&C-rechten moeten kunnen 

genieten
675

.  

 

407. In het Luxemburgse recht is geen definitie terug te vinden van établissement. Een 

definitie zou nochtans een nuttig effect kunnen hebben daar établissement als 

aanknopingspunt dient voor de afdwingbaarheid van een recht op een délégation du 

personnel. 

Een indicatie van de draagwijdte van dit begrip kan man afleiden uit het projet de loi portant 

réforme des délégations du personnel van 6 februari 1979
676

 waarin het volgende wordt 

bepaald: ―L‘article 1er rend obligatoire la constitution de délégations principales au niveau 

des établissements à partir de 12 salariés, qu‘il s‘agisse d‘une entreprise à l‘établissement 

unique ou d‘un établissement qui fait partie d‘une entreprise à établissements multiples.‖ 

Verder vindt men ook terug ―A cet égard, il y a lieu de retenir que la notion d‘entreprise 

(Unternehmen) s‘entend pour l‘application de la loi comme étant soit l‘unité économique et 

juridique lorsqu‘il s‘agit d‘une entreprise ne comporant qu‘un seul établissement (betrieb), 

soit comme l‘unité économique et juridique formée par des établissements disctincts.‖.  

Op het vlak van woordkeuze is de Luxemburgse wetgever niet consistent: soms hanteert men 

de term entreprise, dan weer établissement (bv. Le chef d‘entreprise est obligé d‟informer et 

de consulter
677

,….). 

 

408. Voor de vaststelling van het aantal werknemers, wordt iedereen meegeteld met 

uitzondering van diegenen die verbonden zijn door een leercontract. Deeltijdse werknemers 

worden geteld als een voltijdse werknemer wanneer ze per week 16 uren of meer werken. De 

arbeidsuren van de werknemers die aan die voorwaarde niet voldoen, worden allemaal 

opgeteld en gedeeld door het aantal uren dat door een voltijdse werknemer worden verricht. 
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Het quotiënt geeft het aantal voltijdse equivalenten aan die mee in rekening moeten gebracht 

worden
678

.  

 

B. Informatie en consultatie 

 

409. Definities van informatie en consultatie
679

 bestaan uit een letterlijke overname van de 

bewoordingen van de Kaderrichtlijn in art. 1 (f) en (g) aangevuld met de vereisten van art. 4.3 

en 4.4  

 

410. Gelet op de keuze voor een établissement als aanknopingspunt, de beperkte 

informatierechten voor het délégation du personnel en de totale afwezigheid om 

geconsulteerd te worden, moesten er een aantal ingrijpende wijzigingen worden doorgevoerd. 

 

411. In hoofdstuk IV van de Code du Travail worden de bevoegdheden van het délégation du 

personnel uitgewerkt: naast een algemene bevoegdheidsomschrijving
680

, de bevoegdheden 

voor de gedelegeerde gespecialiseerd in de veiligheid van het personeel
681

, de bevoegdheden 

voor de gedelegeerde gespecialiseerd in de gelijke behandeling van mannelijke en 

vrouwelijke werknemers
682

 waarvan de desbetreffende wetsartikels ongewijzigd bleven, kon 

men tot voor kort ook terugvinden welke de informatieplichten waren van “le chef 

d‘entreprise‖ tegenover “la délégation du personnel‖ onder de subtitel “information sur la 

vie de l‟entreprise
683

”. De wijzigingswet veranderde deze subtitel in “information et 

consultation sur la vie de l‟entreprise
684

” waardoor de gewijzigde kerntaak van la délégation 

du personnel nadrukkelijk tot uiting komt. 

 

412. Art. 4.2.(a) Kaderrichtlijn is omgezet in art. L. 414-4 (1) en (2) Code du Travail. Het 

huidige art. L. 414-4 (2) was vroeger art. L. 414-5. Omdat men de structuur van de 

                                                 
678

 Art. L. 411-1 (4) Code du Travail. 
679

 Art. L. 414-5 Code du Travail. 
680

 L. 414-1 Code du Travail. 
681

 L. 414-2 Code du Travail. 
682

 L. 414-3 Code du Travail. 
683

 L. 414-4 Code du Travail, Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d‟un Code du Travail, Memorial 

Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg A 29 augustus 2006, n° 149, 2456. 
684 Art. 2 du Loi de 9 mai 2008 portant 1. modification du Code du chapitre IV du titre premier du livre IV du 

Code du travail; 2. transposition de la directive 2007/14/CE du Parlement Européen et du Conseil établissant un 

cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, 

Memorial Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembour A 9 mei 2008, n° 59, 786. 
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Kaderrichtlijn duidelijk wenste terug te vinden in de nationale wetgeving
685

, heeft men dit 

artikel verplaatst. La délégation du personnel beschikt al over de informatierechten die 

voortvloeien uit art. 4.2.(a) Kaderrichtlijn, de enige kleine aanpassing die plaatsvond is dat er 

ook informatie moet verstrekt worden over de waarschijnlijke ontwikkeling en de 

economische ontwikkeling. Deze aanvulling zal hoogstwaarschijnlijk ingegeven zijn door de 

vrees dat de bestaande omschrijving ‗l‘information sur la vie de l‘entreprise‘ niet de volledige 

lading dekt die door de kaderrichtlijn wordt bedoeld. 

 

413. De omzetting van art. 4.2.(b) en (c) Kaderrichtlijn kan men vinden in art. L. 414-4 (3) en 

(4) Code du Travail. Belangrijkste wijziging is dat la délégation du personnel nu voor het 

eerst beschikt over een consultatierecht. Voor de omschrijving van deze bevoegdheid is 

gebruik gemaakt van de bewoordingen van de Kaderrichtlijn om de conformiteit te 

garanderen. 

C. Vertrouwelijke informatie       

414. Werknemersvertegenwoordigers zijn gehouden tot het fabrieksgeheim. Ze mogen geen 

informatie verspreiden die vertrouwelijk is en door de werkgever uitdrukkelijk als 

vertrouwelijk is gekwalificeerd in het legitieme belang van de onderneming of de vestiging 

aan werknemers of aan derden behalve wanneer deze werknemers of derden zelf onderworpen 

zijn aan een geheimhoudingsplicht
686

. Deze bepaling kon men vroeger terug vinden onder art. 

415-2. Er zijn geen noemenswaardige wijzigingen aangebracht. Men heeft de wettekst enkel 

aangepast aan de bewoordingen van art. 6.1 Kaderrichtlijn. 

415. De werkgever kan weigeren om bepaalde informatie te verstrekken of consultatie te 

organiseren wanneer zij van die aard is, dat zij op basis van objectieve criteria de 

onderneming of vestiging ernstig in haar functioneren zou belemmeren, dan wel zou 

schaden
687

. Deze bepaling is volledig nieuw, er bestond geen equivalent in de vroegere versie 

van de Code du Travail. 

                                                 
685

 Projet de Loi portant: 1. transposition de la directive 2002/14/CE du Parlement Européen et du Conseil 

établissant un cadre général relatif à l‟information et la consultation des travailleurs dans la Communauté 

européenne; 2. modification du chapitre IV du titre premier du livre IV du code du travail, Chambre des Députés 

2006-07, nr. 5788, 2.  
686

 Art. L. 415-2 (1) Code du Travail. 
687

 Art. L.415-2 (2) Code du Travail. 
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416. In geval van onenigheid over het al dan niet confidentieel karakter van bepaalde 

informatie, konden de werknemersvertegenwoordigers deze vraag voorleggen aan le 

Directeur de l‘Inspection du Travail et de Mines die de knoop moest doorhakken. Tegen deze 

beslissing was geen beroep mogelijk
688

.  De wetgever alsook l‟Inspection du Travail et des 

Mines twijfelden eraan of deze situatie wel volledig richtlijnconform was. In die optiek 

bepaalt het gewijzigde art. L.415-2 nu in (3) dat tegen de beslissing een beroep openstaat bij 

het Tribunal Administratif. Een andere verbetering is dat nu duidelijk een termijn van 8 dagen 

bepaald is binnen hetwelk aan de vertegenwoordigers een gemotiveerd antwoord moet 

verschaft worden. 

D. Werknemersvertegenwoordiger 

417. Zoals reeds meermaals vermeld, worden de informatie –en consultatierechten 

uitgeoefend door la délégation du personnel. Zij vertegenwoordigen het gehele personeel
689

. 

Verkiezingen bepalen wie deze functie mag waarnemen. Kandidaten worden voorgedragen 

ofwel door de representatieve vakbonden ofwel komt men op mits steun van minstens 5% van 

de werknemers zonder dat dit hoger moet zijn dan 100 werknemers
690

. 

E. Sancties 

418. Wanneer de I&C-verplichtingen niet worden nageleefd, kan de werkgever een boete 

oplopen die varieert tussen € 251 en € 15.000. In geval van recidive loopt hij zelfs het risico 

op een gevangenisstraf waarvan de duur gelegen is tussen de 8 dagen en 3 maanden
691

.  

HOOFDSTUK IV. LIDSTATEN DIE HUN WETGEVING TIJDIG HEBBEN AANGEPAST 

 

AFDELING I. LIDSTATEN DIE VOORHEEN UITGINGEN VAN HET ANGLO-

AMERIKAANS MODEL INZAKE WERKNEMERSINSPRAAK: IERLAND 

 

419. Voor een uiteenzetting van het Anglo-Amerikaans model/ voluntaristisch model verwijs 

ik naar 1.1 Voluntaristisch Model van deel III.  

 

                                                 
688

 Oud art. L. 415-2 Code du Travail. 
689

 Art. L. 411-1 (2) Code du Travail. 
690

 Art. L. 413-1 (1) Code du Travail. 
691

 Art. L.417-4 Code du Travail. 
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§ 1. KENNISMAKING MET HET IERSE INDUSTRIELE LANDSCHAP 

 

420. De aanwezigheid van kmo‟s in de Ierse industrie is lange tijd beperkt gebleven. De twee 

voornaamste oorzaken waren de gebrekkige vaardigheden van managers om hun kmo te 

leiden en het gebrek aan financieringsmogelijkheden. Het is pas vanaf midden de jaren ‟90, 

ten gevolge van aantal stimuleringsmaatregelen, dat een explosieve uitbreiding van het aantal 

kmo‟s er toe leidde dat Ierland nu gelijke tred houdt met de Europese gemiddelden wat betreft 

het aandeel van kmo‟s in de nationale economie.  

 

421. Een aantal kwantitatieve gegevens toont inderdaad aan dat kmo‟s in Ierland op 

economisch vlak al lang niet meer te verwaarlozen zijn
692

. In de industriële sector is 80,9 % 

van de bedrijven een kleine onderneming, 15,1 % een middelgrote onderneming en 4 % een 

grote onderneming
693

. In de dienstensector zijn de cijfers respectievelijk 97,8 %, 2 % en 0.3 

%. 

 

422. Kleine ondernemingen maken minder gebruik van geavanceerde informatie –en 

communicatietechnieken dan grote ondernemingen.  

 

423. Andere interessante gegevens zijn die van de arbeidskosten: € 37. 783 per werknemer in 

een kleine onderneming, € 43.850 in een middelgrote onderneming en € 51.832 in grote 

ondernemingen.  

 

424. 38 % van de werknemers is aangesloten bij een vakbond. Dit is aanzienlijk hoger dan het 

gemiddelde in de Europese Unie, toch is 38 % slechts een schim van de hoge aanhang die er 

ooit geweest is. De dalende trend wordt verklaard door de moeilijkheden waarmee vakbonden 

geconfronteerd worden om hun erkenning af te dwingen
694

. 

 

                                                 
692

 GOVERNMENT OF IRELAND, Small Business in Ireland, 2008 edition, Dublin, Stationery Office, 2008, 

www.cso.ie/releasespublications/documents/other_releases/smallbusiness08ed.pdf, 63. 
693

 Een kleine onderneming stelt 3-49 werknemers tewerk, een middelgrote onderneming tussen de 50 en 250 en 

een grote onderneming meer dan 250. Het onderscheid micro (1-9), klein (10-49) , middelgroot (50-250) , groot 

(> 250) zoals gehanteerd in de meeste statistieken en in overeenstemming met de criteria zoals geformuleerd in 

de Aanbeveling van de Europese Commissie van 6 mei 2003 wordt aldus niet volledig gevolgd: een micro-

onderneming volgens de Aanbeveling is een kleine onderneming volgens de Ierse afbakeningscriteria. 
694 D. D‟ART en T. TURNER, “Union Recognition in Ireland: one step forward or two steps back?”, IRJ 2003, 

227. 

http://www.cso.ie/releasespublications/documents/other_releases/smallbusiness08ed.pdf
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425. In 53 % van de bedrijven worden werknemers vertegenwoordigd. Dit gebeurde tot voor 

kort uitsluitend door de vakbonden. Het is afwachten of de Kaderrichtlijn de monopoliepositie 

van de Ierse vakbonden om de werknemers te vertegenwoordigen kan doorbreken. 

 

Tabel nr. 4: vergelijking Ierland met het gemiddelde van de Europese Unie
695

. 

 

 

§ 2. INLEIDING 

 

426. De arbeidsrechtelijke relaties in Ierland worden gekenmerkt door voluntarisme. De 

beleidsmakers zijn dus niet de regelgevers maar wel de sociale partners. De sociale dialoog 

speelt zich af op verschillende niveaus. Er zijn uiteraard nationale akkoorden die gelden voor 

het gehele land maar de meeste agreements worden gesloten op het niveau van de 

onderneming tussen enerzijds een vakbond en anderzijds de werkgever. 

 

427. Om het Ierse systeem van sociaal overleg in grote lijnen te beschrijven, moeten nog twee 

pertinente opmerking worden meegedeeld. Het recht om vakbonden te vormen en er lid van te 

worden, wordt gegarandeerd door de Ierse grondwet
696

. Dit betekent echter niet dat de 

werkgever verplicht is om met een vakbond te onderhandelen. Ten tweede hebben de gesloten 

agreements geen kracht van wet
697

. De binding is enkel een morele binding. De agreements 

hebben echter een vrij groot moreel gezag waardoor ze op grote schaal worden gehandhaafd 

en er slechts in een enkel geval sprake is van een inbreuk op wat overeengekomen is. Deze 

agreements kunnen wel worden geregistreerd door de Labour Court waardoor ze het effect 

van een wet krijgen.  

 

428. Uit dit alles blijkt dat de inspraak van de werknemers via het systeem van de vakbonden 

vooral afhangt van de goodwill van de werkgever. Het staat buiten kijf dat de invoering van 

                                                 
695

 www.eurofound.europa.eu/eiro/country/ireland_1.htm. 
696

 Art. 40.6.1 Constitution of Ireland. Goedgekeurd door het Volk op 1 juli 1937, in werking vanaf 29 december 

1937.  
697

 www.eurofound.europa.eu/eiro/2008/country/ireland.htm. 
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een algemeen kader voor informatie en consultatie een aantal grote veranderingen met zich 

zal meebrengen in Ierland. 

 

429. Echter, de intentie om een ruimer algemeen kader te scheppen voor informatie en 

consultatie was reeds vroeger aanwezig. In het Social Partnership Programme
698

 van 2000 

wordt een belangrijke aanzet gegeven. Centraal begrip in deze overeenkomst is „enterprise 

partnership‟. Enterprise partnership wordt gedefinieerd als ―an active relationship based on a 

recognition of a common interest to secure the competitiveness, viability and prosperity of the 

enterprise. It involves a continuing commitment by employees to improvements in quality and 

efficiency; and the acceptance by employers of employees as stake holders with rights and 

interests to be considered in the context of major decisions affecting their employment.  

Partnership involves common ownership of the resolution of challenges, involving the direct 

participation of employees/representatives and an investment in their training, development 

and working environment.‖ Bedoeling was om op nationaal niveau de krijtlijnen vast te 

leggen door een overeenkomst gesloten tussen de overheid en de sociale partners. Met de idee 

van enterprise partnership wil men onder andere het succes van de onderneming verhogen, de 

kwaliteit van de werkomgeving verbeteren maar ook én vooral overeenkomsten tot stand doen 

komen over de wijze waarop de werknemers betrokken kunnen worden bij het nemen van 

belangrijke beslissingen die de het voortbestaan van de onderneming betreffen. Men is er 

echter niet in geslaagd om op nationaal niveau afspraken te maken.  

 

430. Op het ogenblik van de totstandkoming van de Kaderrichtlijn bestonden dus geen 

bepalingen op nationaal niveau betreffende de wijze waarop informatie en consultatie 

moesten worden georganiseerd. De ondernemingen hebben wel vaak een eigen regeling 

uitgewerkt, specifiek aangepast aan de omstandigheden eigen aan de werkplaats in de vorm 

van agreements.  

 

431. Het was de bedoeling van DETE (Department of Enterprise Trade and Employment) 

nadat het een consultation paper had opgesteld met een aantal basisprincipes om met het 

ICTU (Irish Congress of Trade Unions) en het IBEC (Irish Business and Employers 

Confederation) samen onderhandelingen te voeren over hoe de Kaderrichtlijn best diende 

omgezet te worden. Te grote discrepanties tussen de visies van de twee belangengroepen 

                                                 
698

 X., Partnership 2000, www.ictu.ie/download/pdf/partnership_2000.pdf, 52. 

http://www.ictu.ie/download/pdf/partnership_2000.pdf
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beletten echter de vorming van een op nationaal niveau gesitueerd akkoord. Uiteindelijk nam 

de wetgever het heft in handen. Toenmalige Minister Tony Killeen merkte op dat de wet werd 

opgesteld met respect voor de Ierse voluntaristische traditie doordat aan werknemers en 

werkgevers ruime vrijheid en flexibiliteit wordt gelaten om zelf nieuwe procedures in te 

voeren of voort te bouwen op de bestaande informatie –en consultatie akkoorden
699. De 

Employees (Provision of Information and Consultation) Act 2006 trad in werking op 24 juli 

2006. 

 

432. In 2008 werd een Code of Good Practice uitgevaardigd die de werkgevers en 

werknemers in staat moet stellen de Employees (Provision of Information and Consultation) 

Act 2006 op een correcte wijze toe te passen
700

.  

 

§ 3. ANALYSE VAN DE WETGEVING 

 

A. Toepassingsdrempel 

 

433. Het toepassingsgebied van de Employees Act 2006 wordt vastgeknoopt aan de 

onderneming. De definitie van onderneming en de bijhorende toepassingsdrempel in de 

Employees Act 2006 is integraal overgenomen van de Kaderrichtlijn
701

. 

 

434. Uit de Employees Act 2006 volgt echter dat partijen kunnen overgaan tot het sluiten van 

een negotiated agreement wanneer 10 % van de werknemers daarom verzoekt. Het 

individuele recht van de werknemers op informatie en raadpleging hangt dus af van een 

schriftelijk verzoek van 10% van de werknemers met een minimum van 15
702

. Zoals reeds 

werd gesteld bij de bespreking van enkele begrippen van de Kaderrichtlijn is een zogeheten 

opt-in systeem met trigger mechanisme op het eerste zicht richtlijnconform. 

 

435. Toch was de ICTU niet opgezet met de keuze voor het opt-in systeem. Zij hadden liever 

een opt-out systeem gezien in de Ierse wetgeving waarbij werknemers die tewerkgesteld zijn 

                                                 
699

 T. KILLEEN, Second Stage Speech on the employees (provision of information and consultation) Bill, 29 

september 2005, www.entemp.ie/press/2005/20050929A.htm.  
700

 Industrial Relations Act 1990 (Code of practice on information and consultation) (declaration) order 2008, 

Statutory Instrument, No. 132 of 2008. 
701

 Sect. 1, Subsect. 2 Employees Act 2006. 
702

 waardoor in ondernemingen met 50 werknemers er feitelijk geen verzoek nodig is van 10 % van de 

werknemers maar van 37 % van de werknemers. 

http://www.entemp.ie/press/2005/20050929A.htm
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in ondernemingen die vallen onder het toepassingsgebied van de Kaderrichtlijn een 

gegarandeerd recht op informatie en consultatie hebben. Zij baseerden zich op het argument 

dat het enige criterium dat de Kaderrichtlijn hanteert de grootte van de onderneming/ 

vestiging is om het recht op informatie en consultatie te kunnen afdwingen. Zij zijn eveneens 

voorstander van de invoering van een wettelijke bepaling waarbij het de werkgevers verboden 

wordt om in de arbeidsovereenkomst te bedingen dat de werknemer afstand doet van zijn 

rechten op informatie en consultatie. 

 

436. Sowieso gaat de huidige wetgeving veel minder ver dan de oorspronkelijke eisen van het 

IBEC. Hun voorstel was de drempel vast te leggen op 35 % én te voorzien dat wanneer een 

voorstel niet gesteund werd door voldoende werknemers er eerst een periode van 3 jaren 

moest verlopen vooraleer het mechanisme opnieuw in gang zou kunnen worden gezet. 

 

B. Inwerkingtreding 

 

437. Ierland beschikte op het ogenblik van de inwerkingtreding niet over een algemeen, 

permanent en wettelijk systeem van informatie en raadpleging. Overeenkomstig art. 10 van de 

Kaderrichtlijn kan Ierland dan gebruik maken van een stelselmatige invoering van de 

verplichtingen die voortvloeien uit de Kaderrichtlijn. De Employees Act 2006 was vanaf 4 

september 2006 van toepassing in ondernemingen met minstens 150 werknemers, vanaf 23 

maart 2007 in ondernemingen met ten minste 100 werknemers en vanaf 23 maart 2008 in 

ondernemingen met ten minste 50 werknemers
703

. 

 

C. Rechtstreekse of onrechtstreekse informatie en raadpleging 

 

438. Bij de algemene bespreking van de Kaderrichtlijn werd reeds de vraag opgeworpen of de 

Kaderrichtlijn voorziet in rechtstreekse dan wel in onrechtstreekse informatie en raadpleging. 

Eén van de basisprincipes die in de consultation paper, door DETE ontwikkeld, werd 

vastgelegd is dat werkgevers en werknemers kunnen overeenkomen dat er een directe vorm 

van werknemersinspraak is maar dat de werknemers het recht moeten hebben om te eisen dat 

de inspraak van werknemers ook via vertegenwoordiging geschiedt. Zo geschiedde het, in de 

pre-existing arrangements en de negotiated arrangements kan men overeenkomen dat de 

                                                 
703

 Sect. 4, Employees Act 2006. 
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werknemers rechtstreeks worden geïnformeerd en geconsulteerd
704

. Mits het volgen van een 

bepaalde procedure kunnen de werknemers op elk ogenblik verzoeken om indirecte 

werknemersinspraak
705

. Wanneer men toepassing maakt van de Standard Rules, is directe 

werknemersinspraak geen mogelijke optie. 

 

439. Section 11 wordt ook wel eens de intel-clause genoemd. Deze bepaling zou immers het 

resultaat zijn van intens lobbywerk van de American Chamber of Commerce Ireland ten 

voordele van Amerikaanse multinationals die in Ierland gevestigd zijn. Deze laatste zijn 

immers gekant tegen een collectieve vertegenwoordiging. 

 

D. Organisatie van de informatie en raadpleging: geen one-size-fits-all approach 

 

440. Bijzonder aan het Ierse systeem is dat de organisatie van informatie en raadpleging 

gebaseerd kan zijn op drie verschillende gronden: men onderscheidt pre-existing agreements, 

negotiated agreements en standard rules. 

 

1. Pre-existing agreements
706

 

 

441. Nog voor er sprake was van de Kaderrichtlijn, beschikten heel wat ondernemingen over 

akkoorden inzake informatie en consultatie. Deze akkoorden zijn vaak aangepast aan de 

specifieke situatie van de onderneming. De Employees Act 2006 voorziet een mogelijkheid 

om deze akkoorden te behouden. Uiteraard worden er wel aan aantal voorwaarden aan 

verbonden. Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, moet de werkgever niet ingaan op een 

aanvraag om te onderhandelen over Information and Consultation arrangements zoals 

voorzien in Section 7 van de Act
707

.  

 

442. In feite gaat het om een toepassing van de mogelijkheid die door art. 5 Kaderrichtlijn 

wordt geboden. De akkoorden moeten wel bestaan vooraleer de Employees Act 2006 in 

werking treedt. Na de inwerkingtreding van de Employees Act 2006 is het niet meer mogelijk 

                                                 
704

 Sect. 11, Employees Act 2006. 
705

 Industrial Relations Act 1990 (Code of practice on information and consultation) (declaration) order 2008, 

Statutory Instrument, No. 132 of 2008, 10. 
706

 Sect. 9, Employees Act 2006. 
707

 Infra 156, nr. 446. 
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een pre-existing agreement te sluiten. In geval zich een geschil voordoet, zal men dit 

beslechten in het licht van de bewoordingen en doelstellingen van de Kaderrichtlijn
708

.  

 

443. Een pre-existing agreement moet geschreven en gedateerd zijn, ondertekend door de 

werkgever, goedgekeurd door de werknemers, van toepassing zijn op alle werknemers 

waarnaar het akkoord verwijst en ter inzage liggen op een overeengekomen plaats
709

. 

De goedkeuring wordt bereikt wanneer de meerderheid van de werknemers die in de 

onderneming tewerkgesteld zijn, het akkoord goedkeuren. Er wordt geen melding gemaakt 

van goedkeuring door werknemersvertegenwoordigers. Partijen kunnen ook een andere 

procedure inzake goedkeuring voorzien
710

. 

 

444. Een pre-existing agreement moet melding maken van de duur van het akkoord en 

desgevallend van de procedure die moet worden gevolgd bij een eventuele verlenging, van het 

onderwerp van informatie en consultatie (elk onderwerp komt in aanmerking) en de wijze 

waarop informatie wordt goedgekeurd en consultatie wordt gerealiseerd
711

. 

 

2. Negotiated agreements
712

 

 

445. Ook na de inwerkingtreding van de Employees Act kunnen werkgever en werknemers of 

werknemersvertegenwoordigers zelf onderhandelen over de informatie en consultatie. In dat 

geval spreekt men van een negotiated agreement. Deze werkwijze laat toe om akkoorden te 

sluiten die aangepast zijn aan de noden van de onderneming. 

 

446. Een werkgever kan zelf het initiatief nemen om de onderhandelingen te starten die later 

moeten resulteren in een negotiated agreement. De werknemers kunnen ook zelf de procedure 

opstarten: er moet dan wel een schriftelijke aanvraag zijn van ten minste 10 % van de 

werknemers. Deze aanvraag moet gericht zijn tot de werkgever zelf of tot de Labor Court
713

. 
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 Sect. 9, Subsect. 3, Employees Act 2006. 
711
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713
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447. Een negotiated agreement moet aan dezelfde formele voorwaarden voldoen als een pre-

existing agreement
714

. Ook de procedure inzake de goedkeuring is gelijkaardig
715

. Er is één 

opmerkelijk verschil: de Employees Act 2006 voorziet ook dat de goedkeuring kan worden 

gegeven door de werknemersvertegenwoordigers
716

. 

 

448. Een negotiated agreement vermeldt de duur van het akkoord en desgevallend van de 

procedure die moet worden gevolgd bij een eventuele verlenging, het voorwerp van 

informatie en consultatie, de wijze waarop informatie wordt verschaft en consultatie wordt 

georganiseerd alsook de procedure inzake de bescherming van vertrouwelijke informatie. 

Men verwijst niet naar de minimale kwalitatieve eisen die in art. 4 Kaderrichtlijn worden 

vermeld. Op zich is dit niet problematisch, daar art. 5 Kaderrichtlijn die verplichting niet 

opneemt
717

. Toch ware het aangeraden de Employees Act in die zin aan te passen.  

 

449.  Op het ogenblik van de inwerkingtreding van de Employees Act 2006 was het aantal 

pre-existing agreements minimaal. De inwerkingtreding van de wet veranderde niet veel: 

slechts een beperkte activiteit werd vastgesteld
719

.  

 

3. Standard rules 

 

450. Wanneer men er vrijwillig voor opteert om de Standard Rules toe te passen of wanneer 

de werkgever er toe gedwongen wordt, dan zal een “Information and Consultation Forum” 

worden opgericht. Dit is het bevoegde orgaan waarin de informatie en consultatie zal 

plaatsvinden. 

 

451. Het Forum is samengesteld uit werknemersvertegenwoordigers die tewerkgesteld zijn in 

de onderneming. Deze vertegenwoordigers zullen verkozen worden overeenkomstig de 

procedure waarin de Employees Act 2006 voorziet. Het forum bestaat uit minstens 3 en 

maximaal 30 leden. 

                                                 
714

 Sect. 8, Subsect. 2, Employees Act 2006. 
715

 Sect. 8, Subsect.3, Employees Act 2006. 
716

 Werknemersvertegenwoordigers overeenkomstig Sect. 1, Employees Act 2006. 
717

 Supra 88, nr. 231. 
719 T. DDOOBBBBIINNSS, “Apathy reigns on information & consultation, despite Minister‟s move”, Industrial Relations 

News 2007, 1. 
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452. De Standard Rules zijn te beschouwen als de opvangregeling voor het geval werkgever 

en werknemers er niet in slagen een overeenkomst te sluiten betreffende informatie en 

consultatie, ook al hadden de werknemers de werkgever daartoe verzocht. 

 

453. De Standard Rules geven duidelijk de onderwerpen aan waaromtrent informatie en 

consultatie moet plaatsvinden alsook de wijze waarop dit moet gebeuren
720

. De regeling is een 

letterlijke weergave van de tekst van de Kaderrichtlijn. 

 

E. Vertrouwelijke informatie 

 

454. De Employees Act 2006 voorziet in geval van toepassing van de Standard Rules in een 

beperking van de I&C-plicht die volledige analoog is aan de tekst van de Kaderrichtlijn
721

.  

 

F. Werknemersvertegenwoordigers 

 

455. Vakbonden die in ondernemingen vertegenwoordigd en erkend zijn door de werkgever, 

verliezen hun representatiebevoegdheid niet helemaal. Wanneer ze alle werknemers 

vertegenwoordigen, bepalen ze immers zelf wie als employee representative wordt aangesteld 

voor het uitoefenen van de I&C-bevoegdheden
722

. Het recht geïnformeerd en geconsulteerd te 

worden blijft in die hypothese onverkort in handen van de vakbonden.  

 

456. Van zodra de vakbond minstens 10 % van alle werknemers vertegenwoordigt, kunnen ze 

vertegenwoordigers aanduiden. Hoeveel er gekozen worden door de vakbond en hoeveel door 

de werknemers die niet aangesloten zijn bij een vakbond, wordt bepaald aan de hand van een 

pro-rata verhouding
723

. 

 

457. Wat de werknemersvertegenwoordigers betreft, wijst DOHERTY nog op een zwak punt 

van de wetgeving: men voorziet in een bescherming van werknemersvertegenwoordigers 

maar men voorziet niet in een beschermingsstatuut voor een werknemer die pogingen 

onderneemt opdat de werkgever een arrangement zou moeten sluiten
724

. 

                                                 
720

 Schedule 1: Standard Rules on Information and Consultation Employees Act 2006. 
721

 Sect. 14, Subsect. 1 – 6  Employees Act 2006. 
722

 Sect. 6, 3) Employees Act 2006. 
723

 Sect. 6, 4) Employees Act 2006. 
724

  17. 
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G. Sancties 

 

458. Section 19 somt alle sanctioneerbare inbreuken op. In Section 20 geeft men de sancties 

weer: boetes of gevangenisstraffen. Wordt de inbreuk beschouwd als een summary conviction 

dan kan de boete hoogstens € 3000 bedragen of een eventuele gevangenisstraf niet langer 

duren dan 6 maanden. Gaat het om een conviction on indictment
725

 dan kan de boete oplopen 

tot € 30.000 en de vrijheidsstraf tot 3 jaar.  

 

459. Zoals reeds eerder aan bod is gekomen bij de bespreking van doeltreffende, evenredige 

en afschrikkende sancties in het licht van de Kaderrichtlijn is in Ierland duidelijk bepaald dat 

wanneer de inbreuk betreffende de I&C-verplichtingen waartoe men is veroordeeld, in stand 

wordt gehouden men per dag een bijkomende boete zal moeten betalen
726

. 

 

460. DOHERTY merkt op dat de Employees Act wel voorziet in een boete opgelegd door de 

Staat, maar dat op geen enkele wijze wordt voorzien in een vergoedingssysteem voor 

werknemers die nadeel hebben geleden door de niet-naleving van de I&C-plichten door de 

werkgever
727

.  

 

AFDELING II. LIDSTATEN DIE RECENT ZIJN TOEGETREDEN: BULGARIJE 

 

461. Op 1 mei 2004 werd de Europese Unie fors uitgebreid. Begin 2007 kwamen ook 

Roemenië en Bulgarije erbij. In deze voormalige communistische staten is de sociale 

wetgeving lange tijd geïnspireerd geweest op het principe van de gecentraliseerde economie. 

Voor belangenconflicten tussen werkgever en werknemer of andere sociale disputen was geen 

aandacht. De meeste van deze staten kenden geen algemeen, wettelijk en permanent systeem 

inzake informatie en raadpleging van werknemers met betrekking tot economische, 

                                                 
725

 Een summary offence wordt gesanctioneerd met een summary conviction, een indictable offence met een 

conviction on indictment. In Ierland onderscheidt men ook nog minor offences, serious offences en arrestable 

offences. Een summary offence wordt berecht door een rechter zonder jury, terwijl in het geval van een 

indicatable offence men niet alleen moet verschijnen voor de rechter maar ook voor de jury. De aard van het 

misdrijf wordt bepaald in de wet. Voor  een heldere uiteenzetting over het onderscheid verwijs ik naar 

www.citizensinformation.ie/categories/justice/criminal-law/criminal-offences/classification-of-crimes-in-

criminal-cases.  
726

 Sect. 20, 2) Employees Act 2006. 
727

 M. Doherty, “It is Good to Talk…isn‟t It? Legislating for Information and Consultation in the Irish 

Workplace”, DULJ 2008, 133. 

http://www.citizensinformation.ie/categories/justice/criminal-law/criminal-offences/classification-of-crimes-in-criminal-cases
http://www.citizensinformation.ie/categories/justice/criminal-law/criminal-offences/classification-of-crimes-in-criminal-cases
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boekhoudkundige en financiële gegevens
728

. De omzetting van de Kaderrichtlijn beloofde een 

hele uitdaging te worden.  

 

462. Vakbonden daarentegen zijn geen vreemd verschijnsel in deze lidstaten. Na de val van 

het communisme en de parallelle ontwikkeling van een vrije markteconomie was een 

grondige heroriëntatie van de rol en bevoegdheden noodzakelijk. Vakbonden hadden het 

immers niet gemakkelijk. Hun steun aan de instandhouding van het communistische régime 

werd hen lange tijd kwalijk genomen. Geleidelijk aan verdwijnt de argwaan tegenover de 

vakbonden en ruimt het plaats voor een hernieuwd respect. Nieuwe sociale wetgeving duidt 

de vakbond aan als vertegenwoordiger van de werknemer met als centrale taak het verdedigen 

van zijn belangen. Abstractie gemaakt van een beperkt aantal staten waar zich naast de 

vakbond ook andere representatiesystemen ontwikkelden (Hongarije, Slowakije, Slovenië) is 

het uitkijken of het single-channel systeem stand houdt dan wel plaats moeten ruimen voor 

een duale representatiestructuur. 

 

§ 1. KENNISMAKING MET HET BULGAARSE INDUSTRIELE LANDSCHAP  

 

463. Van de 231.334 bedrijven die Bulgarije in 2006 rijk was, behoorden er maar liefst 

230.316 tot de categorie kmo. Het gaat om 204.675 micro-ondernemingen, 21.537 kleine 

ondernemingen en 4401 middelgrote ondernemingen. In de periode 2001-2006 is hun aantal 

met 13,1 % toegenomen
729

.  

 

464. Ongeveer 50 % van de werknemers is tewerkgesteld in een kmo. Ten opzichte van alle 

private ondernemingen, zijn de kmo‟s samen goed voor een turnover van 68 % en 60 % van 

de toegevoegde waarde. Vandaag zijn ze tevens goed voor een aandeel van 54 % van alle 

export.  

 

465. Deze cijfers spreken voor zich: kmo‟s zijn de stuwende kracht achter de Bulgaarse 

economie. Het hoeft dan ook geen verwondering te zijn dat de Bulgaarse beleidsmaker er 

                                                 
728  A. TÓTH en Y. GHELLAB, The Challenge of Representation at the Workplace in EU Accession 

Countries: Does the Creation of Works Councils Offer a Solution alongside Trade Unions?, Budapest, 

International Labour Office, 2003, 

www.ilo.org/public/english/region/eurpro/budapest/download/works_councils.pdf, 10. 
729

 G. PROHASKY en A. DAMIANOVA, Annual report on the Condition and Development of SMEs in Bulgaria 

2007, Sofia, LitoBalkan, 2008, 

www.mee.government.bg/ind/doc_eco/Annual.Report.SMEs.Bulgaria.2007.EN.pdf, 23. 
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alles wil aan doen om de verdere ontwikkeling van kmo‟s te bevorderen. Een bijzonder plan, 

The National Strategy for Encouragement of SMEs, 2007-2013, moet daarbij helpen. Het 

bevorderen van ondernemingsschap, het verstrekken van financiële ondersteuning en de 

beperking van administratieve lasten zijn maar enkele van de vele doelstellingen. 

 

466. 20 % van de werknemers is aangesloten bij een vakbond
730

. Het aantal werknemers 

aangesloten bij een vakbond is de laatste twee decennia enorm gedaald. In 1993 bereikten de 

vakbonden nog 82 % van de werknemers
731

. De jaren daarvoor bijna 100 %.  

 

§ 2. INLEIDING 

 

467. Lange tijd kenmerkte de vertegenwoordiging van werknemers zich door het monisme: 

vakbonden waren het enige representatieorgaan in Bulgarije. In 2001 wordt voor het eerst aan 

dit monopolie geraakt door de mogelijkheid te voorzien dat werknemers in de algemene 

vergadering werknemersvertegenwoordigers kunnen kiezen met het oog op het uitoefenen van 

een aantal specifieke bevoegdheden. Van die mogelijkheid werd praktisch geen gebruik 

gemaakt. 

 

468. Die situatie moest in het licht van de Kaderrichtlijn noodgedwongen leiden tot een aantal 

aanpassingen in de wetgeving want de op dat ogenblik van kracht zijnde regeling heeft als 

niet onbelangrijke consequentie dat er geen vertegenwoordiging is van werknemers in 

bedrijven waar geen vakbond aanwezig is en dat er dus geen mogelijkheid is tot informatie en 

consultatie van werknemers. De omzetting van de Kaderrichtlijn was een voorwaarde voor de 

toetreding tot de Europese Unie: kandidaat-lidstaten moeten er immers voor zorgen dat het 

acquis communautaire opgenomen wordt in het nationale recht
732

. 

 

469. De verschillende sociale partners werden betrokken bij de onderhandelingen over de 

wijze waarop de Kaderrichtlijn moest geïmplementeerd worden in het Bulgaarse recht. Dit 

overleg leidde tot twee te overwegen opties: ofwel zou men kunnen opteren de thans geldende 

situatie te behouden en te voorzien in de oprichting van ondernemingsraden wanneer geen 

                                                 
730

 www.worker-participation.eu/national_industrial_relations/countries/bulgaria/trade_unions. 
731

 J. CALVO, L. FULTON, C. VIGNEAU, N. BELOPAVLOVIČ en R. R. CONTRERAS (ed.), Employee representatives 

in an enlarged Europe – Volume 1, Luxemburg, Office for Official Publications of the European Communities, 

2008, 104. 
732

 W. WARNECK, “Labour law in southeast Europe”, SEER 2005, afl. 3, www.ceeol.com, 7. 

http://www.worker-participation.eu/national_industrial_relations/countries/bulgaria/trade_unions
http://www.ceeol.com/
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vakbond aanwezig is ofwel zouden ondernemingsraden worden opgericht in alle 

ondernemingen ongeacht de aanwezigheid van een vakbond. Geen van de voorstellen haalde 

het, in de plaats daarvan kunnen nu in de algemene vergadering 

werknemersvertegenwoordigers worden verkozen specifiek met het oog op het uitoefenen van 

de I&C-rechten. De rol van de vakbonden is daarmee niet helemaal uitgespeeld: zij behouden 

het recht geïnformeerd en geconsulteerd te worden zoals voorheen en zij kunnen zich 

uiteraard ook verkiesbaar stellen om de functie van werknemersvertegenwoordiger specifiek 

met het oog op het uitoefenen van de I&C-rechten uit te oefenen.  

 

§ 3. ANALYSE VAN DE WETGEVING 

 

A. Toepassingsdrempel 

 

470. Een onderneming wordt omschreven als elke werkplaats –onderneming, kantoor, 

organisatie, coöperatie, vestiging en gelijkaardige entiteiten waar tegen betaling werk wordt 

verricht
733

. Elke werkplaats waar tegen betaling arbeid wordt verricht is dus een onderneming. 

Dit wordt verduidelijkt door een aantal voorbeelden aan te halen in de definitie. Opzienbarend 

is dat in de  lijst ook „vestiging‟ wordt vermeld. Naast deze toepassingsdrempel wordt in 

Bulgarije ook een tweede toepassingsdrempel gehanteerd: delen van een onderneming
734

 

(обособени поделения на предприятия) kunnen ook het aanknopingspunt zijn voor 

informatie –en consultatieprocedures. Vereist wordt wel dat deze „delen van een 

onderneming‟ organisatorisch en territoriaal onafhankelijk zijn. Het is onduidelijk wat de 

meerwaarde is van dit tweede aanknopingspunt daar ik veronderstel dat dergelijk „deel van 

een onderneming‟ ook een werkplaats zal zijn waar tegen betaling arbeid wordt verricht. 

 

471.  In ondernemingen wordt de drempel vastgelegd op 50 werknemers, in „delen van een 

onderneming‟ bedraagt de drempel 20 werknemers. De ruime ondernemingsdefinitie omvat 

ook „vestiging
735

‟. Aangezien de drempel op 50 werknemers ligt, terwijl de richtlijn bepaalt 

dat in vestigingen de voorziene informatie –en consultatieplichten moeten voldaan worden 

vanaf 20 werknemers, is er sprake van een foutieve omzetting. Uiteraard is deze stelling enkel 

correct wanneer men met „vestiging‟ een vestiging in de zin van de Kaderrichtlijn bedoelt.  

                                                 
733

 § 1.2 supplementaire bepalingen Kodeks na truda. 
734

 Art. 7a (1) Kodeks na truda . 
735

 Supra 162, nr. 470. 
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Moet men echter aan „deel van een onderneming‟ de betekenis geven van vestiging zoals 

bepaald in de Kaderrichtlijn (argument dat daarvoor pleit is de toepassingsdrempel van 20 

werknemers, net zoals in de Kaderrichtlijn voorzien bij vestiging) en met „vestiging‟ in de 

Bulgaarse wetgeving een andere constructie die ruimer is, dan is de richtlijn op dat punt niet 

foutief omgezet. Anderzijds, wordt met „deel van een onderneming‟ iets bedoeld dat kleiner is 

dan vestiging (want vestiging valt onder onderneming) dan is dit louter te beschouwen als een 

bepaling die gunstiger is voor de werknemers wat mogelijk is. Problematisch blijft dan wel de 

toepassingsdrempel van 50 werknemers voor de „vestiging‟. De onduidelijkheid over de juiste 

betekenis van de begrippen wordt nog vergroot doordat men in sommige artikels wel zal 

spreken over „vestiging‟
736

 in plaats van „deel van een onderneming‟(част от едно предприятие
 
). 

 

472. Voor de berekening van het aantal werknemers maakt de Bulgaarse wet geen 

onderscheid tussen verschillende categorieën. Elke werknemer, ook hij die gebonden is door 

een arbeidsovereenkomst voor het verrichten van deeltijdse arbeid, wordt als een volwaardige 

werknemer beschouwd
737

. 

 

473. In Bulgarije wordt in feite ook een trigger-mechanisme gehanteerd, zij het 

onrechtstreeks: de I&C-vertegenwoordigers worden gekozen tijdens de algemene 

vergadering
738

 (Obshto sabranie). Die vergadering komt enkel samen op verzoek van de 

werkgever, de vakbonden of 10 % van de werknemers
739

. 

 

474. De trigger blijkt ook nu oorzaak te zijn van het beperkte aantal I&C-vertegenwoordigers 

die tot op heden verkozen zijn. Dit blijkt uit een rondvraag van de CITUB (Confederatie van 

de onafhankelijke Vakbond) gevoerd in 2006
740

. De werkgever heeft geen enkel belang om de 

algemene vergadering samen te roepen met het oog op de verkiezing van de I&C-

vertegenwoordigers. Dit geldt eveneens voor de vakbonden: zij willen immers hun 

monopoliepositie inzake werknemersvertegenwoordiging handhaven. Werknemers zelf zijn te 

weinig op de hoogte van hun rechten. 

B. Informatie en consultatie 

 

                                                 
736

 Art. 7c (1).5  Kodeks na truda. 
737

 Art. 7a (3) Kodeks na truda. 
738

 Art. 7a (1) Kodeks na truda. 
739

 Art. 6a (2) Kodeks na truda. 
740

 T. MIHAYLOVA, Information and consultation process slow to develop, 2008, 

www.eurofound.europa.eu/eiro/2008/04/articles/bg0804019i.htm.  

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2008/04/articles/bg0804019i.htm


 164 

475. Er bestaan geen wettelijke definities van informatie en consultatie. 

 

476. Wat de inhoud betreft van de I&C-verplichting, komt de beschrijving in de wet overeen 

met het bepaalde in de Kaderrichtlijn met uitzondering van één zin: er wordt informatie 

verstrekt over de  recente en de waarschijnlijke veranderingen in de activiteiten en de 

economische situatie van de onderneming
741

. 

 

477. Zoals reeds eerder vermeld hanteert Bulgarije een tweevoudige toepassingsdrempel: 

onderneming en deel van een onderneming. Eerder werd uiteengezet
742

 welke gevolgen 

gekoppeld worden al naargelang de betekenis die men geeft aan onderneming/ vestiging/ deel 

van een onderneming. De discussie is ook hier relevant: bedoelt men met “deel van een 

onderneming” een vestiging in de zin van de Kaderrichtlijn dan is er geen sprake van een 

correcte omzetting van de Kaderrichtlijn. Immers, wanneer de informatie en raadpleging 

georganiseerd worden op dat niveau, krijgt men enkel informatie over het „onderneming‟ 

terwijl de Kaderrichtlijn steeds het onderscheid maakt tussen onderneming en vestiging
743

. 

Informatie verstrekken over de onderneming, terwijl de toepassingdrempel „deel van een 

onderneming‟ is, kan dus niet aanvaard worden. 

Bedoelt men met „deel van een onderneming‟ een entiteit die kleiner is dan een onderneming, 

terwijl informatie sowieso wordt gegarandeerd in ondernemingen vanaf 50 werknemers dan is 

deze opmerking niet pertinent. Het gaat dan om een bepaling die gunstiger is voor de 

werknemers. In dat geval wordt niet vereist dat de informatie en consultatie geënt is op het 

niveau van „deel van een onderneming‟. 

 

478. De werkgever moet de werknemersvertegenwoordigers op zodanige wijze informeren 

dat het voor hen mogelijk is de mogelijke implicaties van de voorgenomen maatregelen te 

beoordelen. De werknemersvertegenwoordigers kunnen bovendien van de werkgever de 

nodige informatie eisen wanneer hij deze zelf niet tijdig aan de 

                                                 
741

 Art. 130c (1) Kodeks na truda. 
742

 Supra 162, nr. 471. 
743

 Art. 4.2 Kaderrichtlijn luidt immers als volgt: “informatie en raadpleging behelzen informatie over de recente 

en de waarschijnlijke ontwikkeling van de activiteiten en de economische situatie van de onderneming of de 

vestiging.” 
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werknemersvertegenwoordigers heeft overgemaakt
744

. Wat men met tijdig bedoelt, wordt 

verduidelijkt in art. 130 (d) Kodeks na truda
 745

. 

 

479. Wat de raadpleging betreft, hebben de werknemersvertegenwoordigers het recht om deel 

te nemen aan participatieprocedures met de werkgever en om hun meningen over de 

voorgenomen maatregelen mee te delen. De wet bepaalt uitdrukkelijk dat met dergelijke 

uitgebrachte opinies rekening moet worden gehouden
746

. De consultatierondes moeten 

plaatsvinden binnen de twee weken nadat de relevante informatie is overgebracht behalve 

wanneer de werkgever met de werknemersvertegenwoordigers hieromtrent een overeenkomst 

heeft kunnen afsluiten
747

. De wet heeft het echter nergens over raadpleging met het oog op het 

bereiken van een akkoord wanneer het gaat over beslissingen die ingrijpende gevolgen 

hebben op vlak van de arbeidsorganisatie of de arbeidsovereenkomsten.  

 

C. Vertrouwelijke informatie 

 

480. In het legitieme belang van de onderneming kan de werkgever aan de informatie een 

confidentieel karakter geven
748

. Een verduidelijking van legitiem belang ontbreekt. 

 

481. Informatie kan geweigerd worden wanneer dit de legitieme belangen van de werkgever 

of de functionering van de onderneming ernstig kan schaden
749

. 

 

D. Werknemersvertegenwoordiger 

 

482. Tijdens de algemene vergadering kunnen werknemersvertegenwoordigers gekozen 

worden met het oog op het uitoefenen van de I&C-rechten. Het is echter ook mogelijk dat de 

algemene vergadering onmiddellijk de vakbondsafgevaardigden aanwijst om deze 

bevoegdheden uit te oefenen. Wanneer er geen werknemersvertegenwoordigers worden 

gekozen, komen de I&C-rechten sowieso toe aan de vakbonden.  

 

                                                 
744

 Art. 7(c) 1 Kodeks na truda.  
745

 De werkgever en de werknemersvertegenwoordigers hebben de mogelijkheid om zelf afspraken te maken. 
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AFDELING III. LIDSTATEN WAAR HET SCANDINAVISCH MODEL PREVALEERT: 

DENEMARKEN 

 

483. Het Scandinavische model wordt geassocieerd met innovatieve bedrijven, florerende 

economieën en lage werkloosheidscijfers gecombineerd met een uitgebreid sociale 

zekerheidsstelsel en lage armoedecijfers. Ook wat de arbeidsverhoudingen betreft, gaat het er 

gemoedelijk aan toe: werkgevers en werknemers werken heel nauw samen. Sociale conflicten 

zijn een zeldzaam fenomeen.  

 

484. Sociale regulering is niet afkomstig van de wetgever maar komt tot stand door 

collectieve arbeidsovereenkomsten. De inmenging van de vakbonden in het sociaal beleid is 

dus groot. De macht van de Deense vakbonden vormt, samen met de vele diensten die worden 

aangeboden aan de leden (verzekering tegen werkloosheid, bankdiensten,…), dé reden voor 

het grote aantal aangesloten werknemers bij vakbonden in de Scandinavische landen. 

 

485. Toenemende Europese regulering maakt dat de wetgever zelf meer en meer moet 

tussenkomen. Een essentieel kenmerk van het Scandinavisch model dreigt daarmee naar de 

achtergrond te verdwijnen. Zal dit gevolgen ressorteren voor de machtspositie van de 

vakbonden? Is een daling van het aantal vakbondsleden onvermijdelijk? Welke zijn de 

gevolgen voor de inspraak van werknemers die tot op heden uitsluitend via collectieve 

arbeidsovereenkomsten werd geregeld? Blijft het recht op informatie en consultatie in handen 

van de vakbondsafgevaardigden? Een analyse van de Deense situatie kan misschien een 

antwoord bieden op deze vragen. 

 

§ 1. KENNISMAKING MET HET DEENSE INDUSTRIELE LANDSCHAP 

 

486. In Denemarken zijn 0,3 % van alle bedrijven „grote ondernemingen‟ en 99,7 % kmo‟s
750

. 

87 % zijn micro-ondernemingen; 10,8% behoort tot de kleine ondernemingen en 1,8 % is te 

beschouwen als een middelgrote onderneming. Met deze cijfers benadert men het Europese 

gemiddelde van 99,8 %
751

. 

 

                                                 
750

 In de zin van de Europese definitie overeenkomstig Aanbev.Comm. nr. 361/03, 6 mei 2003 betreffende de 

definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen, Pb. L. 20 mei 2003, afl. 124, 36-41. 
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 http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/craft/sme_perf_review/doc_08/spr08_fact_sheet_dk.pdf. 
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487. 66,3 % van alle werknemers vindt werk in een kmo. 20,2 % werkt in een micro-

onderneming. Dit is aanzienlijk minder dan het Europese gemiddelde van 29,6 %. In kleine 

ondernemingen werkt 25,4 % terwijl 20,6 % in een middelgrote onderneming is 

tewerkgesteld.  

 

488. De Deense economie is te beschrijven als open, dynamisch en innovatief. Men neemt 

ook veel maatregelen om de kmo‟s te ondersteunen. Dit is niet zonder succes: in vergelijking 

met het Europese gemiddelde scoort Denemarken hoger op vlak van innovatie en 

ontwikkeling. 

 

489. Wat het sociale aspect betreft, valt op dat niet minder dan 80 % van de werknemers 

aangesloten is bij een vakbond. Ook op vlak van werknemersvertegenwoordiging scoort 

Denemarken aanzienlijk hoger dan het Europese gemiddelde. 

 

Tabel nr. 5: vergelijking Denemarken met het gemiddelde van de Europese Unie
752

. 

 

 

§ 2. INLEIDING 

 

490. In Denemarken is de traditie van werknemersinspraak al jarenlang geënt op basis van 

collectieve arbeidsovereenkomsten.  

 

491. Volledig in de lijn van het Scandinavische model is het niet verwonderlijk dat de 

protagonisten van het sociaal overleg de vakbonden zijn. De belangrijkste vakbond is de LO 

(Landorganisation i Danmark). Het merendeel van de werkgevers is verenigd in de 

werkgeversorganisatie DA (Dansk Arbejdsgiveforening).  

 

492. De samenwerking tussen de verschillende sociale protagonisten is gebaseerd op het 

Septemberakkoord (Septemberforliget) van 1899. In dit akkoord, gesloten tussen de 

                                                 
752

 www.eurofound.europa.eu/eiro/country/denmark_1.htm. 



 168 

werkgeversorganisatie DA en de vakcentrale LO wordt enerzijds vastgelegd dat de 

werkgevers de vakcentrale erkennen als onderhandelingspartij en anderzijds dat de 

werknemers de managementsfunctie van de werkgever zullen respecteren. 

 

493. Op basis van voormeld akkoord sloten de sociale partners de 

samenwerkingsovereenkomst (Samarejdsaftale) in 1947. Deze samenwerkingsovereenkomst 

werd intussen een aantal keren gewijzigd .Met deze overeenkomst wil men de efficiëntie van 

de ondernemingen verhogen, de productiviteit verhogen, de competitiviteit stimuleren,…Dit 

moet bereikt worden door middel van een systematische samenwerking tussen de werknemers 

en de manager. In alle ondernemingen moet het management samenwerkingsmethodes 

ontwikkelen waardoor een actieve participatie van werknemers mogelijk wordt. Vanuit hun 

ervaring en kennis kunnen zij immers bijdragen tot de ontwikkeling van de onderneming. 

 

494. In grote ondernemingen, ondernemingen met meer dan 35 werknemers, worden 

samenwerkingscomités (samarbeidsutvalg) opgericht. Dit orgaan is paritair samengesteld uit 

evenveel werkgevers –als werknemersvertegenwoordigers. Het samenwerkingscomité moet 

toezien op de ontwikkeling van de coöperatiemethoden maar heeft ook belangrijke 

informatierechten. 

 

§ 3. ANALYSE VAN DE WETGEVING 

 

A. Specifieke omzettingsmoeilijkheden 

 

495. In het licht van een conformiteitsbeoordeling met de Kaderrichtlijn kunnen twee 

opmerkingen worden gemaakt. Allereerst mag men niet vergeten dat de 

samenwerkingsovereenkomst een collectieve arbeidsovereenkomst is, gesloten tussen DA en 

LO. Dit betekent dat niet elke werknemer zal kunnen genieten van de uitgewerkte regeling. 

Dit is het geval voor de werknemers wier werkgever niet aangesloten is bij een 

werkgeversorganisatie. Daarnaast maken niet alle vakbonden deel uit van LO: werknemers 

aangesloten bij FTF
753

 en AC
754

 genieten niet van de rechten die voortvloeien uit de 

samenwerkingsovereenkomst. Alleen vakbondsafgevaardigden aangesloten bij een vakbond 
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geaffilieerd met LO kunnen in principe deel uitmaken van het samenwerkingscomité
755

. Er is 

echter een klein achterpoortje waarlangs ook vertegenwoordigers van andere vakbonden het 

samenwerkingscomité kunnen binnendringen. In de praktijk werd van deze mogelijkheid 

weinig tot geen gebruik gemaakt. 

 

496. Het Deense systeem komt dan ook op de helling te staan bij de totstandkoming van de 

Kaderrichtlijn die uitgaat van het principe dat alle werknemers moeten vertegenwoordigd zijn 

in de onderneming. LO en DA waren logischerwijze sterk gekant tegen de Kaderrichtlijn. Op 

basis van art. 5 van de Kaderrichtlijn kunnen de bestaande overeenkomsten wel blijven 

bestaan op voorwaarde dat ze dezelfde garanties bieden. Dit tot grote opluchting van de 

betrokken partijen, hoewel, het probleem is daarmee niet helemaal opgelost: wat moet men 

doen met de werknemers die niet onder de toepassing van de samenwerkingsovereenkomst 

vallen en bijgevolg hun recht op informatie en consultatie niet kunnen uitoefenen? 

  

497. Het staat buiten kijf dat richtlijnen kunnen worden omgezet middels CAO‟s. Het 

Europees Hof van Justitie heeft in vaste rechtspraak echter een aantal cruciale voorwaarden 

ontwikkeld. Eén van de belangrijkste is dat de staten de plicht hebben om er voor te zorgen 

dat alle werknemers de bescherming en rechten kunnen genieten van het bepaalde in de 

richtlijnen. 

 

498. Gelet op het voorgaande zijn aanpassingen onontbeerlijk. De doorgevoerde 

veranderingen zijn tweevoudig. LO en DA kwamen vrij snel tot een akkoord om de 

Kaderrichtlijn te implementeren in de samenwerkingsovereenkomst. Veel aanpassingen waren 

niet vereist gelet op de reeds uitgebreide informatie- en consultatiebevoegdheden. De meest 

ingrijpende verandering had betrekking op de invulling van „werknemersvertegenwoordiger‟. 

Ondernemingen die niet onderworpen waren aan de samenwerkingsovereenkomsten worden 

nu door de wet betreffende de informatie en consultatie van werknemers
756

 verplicht om de 

nodige informatie en consultatie te voorzien aan de werknemers. Dit is een uiterst 

opmerkelijke ontwikkeling want tot op het ogenblik van de totstandkoming van de 
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Kaderrichtlijn werd informatie en consultatie op de werkvloer uitsluitend geregeld door 

middel van collectieve arbeidsovereenkomsten. 

 

B. Toepassingsdrempel 

 

499. Zowel de samenwerkingsovereenkomst als de wet hanteren als toepassingsdrempel een 

onderneming waar minstens 35 werknemers zijn tewerkgesteld. Het is niet verwonderlijk dat 

de wetgever niet heeft gekozen voor de drempel van 50 werknemers die voorgesteld wordt 

door de Kaderrichtlijn om het parallellisme met de samenwerkingsovereenkomst te behouden. 

Omdat in de meeste ondernemingen echter minder dan 35 werknemers tewerkgesteld zijn, zal 

de impact van de wet beperkt blijven
757

. Hier houdt het parallellisme dan ook op. De wet 

definieert onderneming op een quasi-analoge wijze als wat bepaald is in de Kaderrichtlijn
758

. 

De samenwerkingsovereenkomst bepaalt dat de comités worden opgericht in ondernemingen 

(virksomheder) waar minstens 35 werknemers zijn tewerkgesteld in dezelfde geografische 

omgeving (samme geografiske enhed)
759

. Ö. EDSTRÖM verduidelijkt: “If the number of 

employees is 35 or more within the same geographical unity in an undertaking, a Co-

operation Council shall be established for the development and following of the daily 

cooperative activities
760

.”  

 

500. Overeenkomstig de wet moet het comité automatisch worden opgericht van zodra er 35 

werknemers tewerkgesteld zijn, terwijl de samenwerkingsovereenkomst bepaalt dat een 

samenwerkingscomité slechts moet worden opgericht op initiatief van de werkgever of 

wanneer een meerderheid van de werknemers er om verzoekt
761

. Wanneer geen van beide 

partijen een comité wenst op te richten, raadt men in de samenwerkingsovereenkomst aan 

informatievergaderingen te organiseren met de manager en de individuele werknemers. 

 

501. Alle werknemers worden voor de berekening mee in aanmerking genomen met inbegrip 

van de werknemers verbonden door een leercontract en de jeugdige werknemers, aldus de 
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samenwerkingsovereenkomst. De wet geeft geen indicaties over de wijze waarop het aantal 

moet worden berekend. 

 

C. Informatie en consultatie 

 

502. Nergens wordt gedefinieerd wat men bedoelt met informatie en consultatie. De 

informatie die moet worden verstrekt volgens de samenwerkingsovereenkomst, wordt heel 

uitgebreid
762

 omschreven en dekt minstens de lading van de Kaderrichtlijn. In de wet beperkt 

men de informatie –en consultatierechten tot een summiere omschrijving
763

 van het bepaalde 

in de Kaderrichtlijn. Al is het wel zo dat volgens de wet ook in consultatie wordt voorzien 

betreffende de aangelegenheden waaromtrent de Kaderrichtlijn enkel in een recht op 

informatie voorziet. 

  

503. Ook voor de wijze waarop de informatie moet verstrekt worden en consultatie moet 

plaatsvinden, haalt de wetgever zijn inspiratie uit de Kaderrichtlijn zelf
764

. In de 

samenwerkingsovereenkomst wordt bepaald dat men de informatie tijdig moet verschaffen, 

op een verstaanbare en begrijpbare wijze en dat ze moet aangepast zijn aan de werknemers. 

Tot slot wordt ook gesteld dat zowel de manager als de werknemers verplicht zijn een actieve 

rol te spelen in het proces van informatie-uitwisseling
765

. De wet drukt duidelijk uit dat de 

I&C met betrekking tot aangelegenheden die ingrijpende veranderingen met zich kunnen 

meebrengen, moet gebeuren met het oog op het bereiken van een overeenkomst
766

. Deze 

vermelding is afwezig in de samenwerkingsovereenkomst. 

 

D. Vertrouwelijke informatie 

 

504. Informatie mag door de vertegenwoordigers niet worden verspreid wanneer zij 

uitdrukkelijk als confidentieel wordt aangemerkt. Het samenwerkingsakkoord voegt daar aan 

toe dat de werkgever moet motiveren waarom de informatie confidentieel is. Hij moet ook 

vastleggen hoe lang die confidentialiteit in stand moet worden gehouden. Echter, het 

ontbreekt het samenwerkingsakkoord aan criteria waaraan het al dan niet confidentiële 
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karakter kan worden getoetst
767

. Informatie die de belangen van de partijen schaadt, moet niet 

worden meegedeeld. De wet beperkt zich tot een overname van wat bepaald is in de 

Kaderrichtlijn met betrekking tot de geheimhouding
768

. 

 

E. Werknemersvertegenwoordiger 

 

505. Het stond buiten kijf dat de samenwerkingsovereenkomst moest worden aangepast, 

wilden DA en LO hun greep op de inspraak van werknemers niet helemaal verliezen. Waar 

vroeger in principe enkel vakbondsafgevaardigden gerelateerd aan LO in het comité konden 

zetelen, kunnen nu ook „gewone‟ werknemersvertegenwoordigers worden verkozen. Het 

aantal vertegenwoordigers hangt af van de grootte van de onderneming. 

Vakbondsafgevaardigden maken  ex officio deel uit van het comité. Wanneer er meer 

vakbondsafgevaardigden zijn dan zitjes in het comité, zal er een verkiezing worden 

georganiseerd. Wanneer er meer zetels zijn dan vakbondsafgevaardigden zullen de 

overblijvende plaatsen worden ingevuld door een „gewone‟ werknemersvertegenwoordiger. 

De grootste verandering heeft echter betrekking op het invoeren van een derde categorie 

vertegenwoordigers die in het comité kunnen zetelen: vanaf nu kan het comité worden 

aangevuld met vertegenwoordigers voor groepen die niet zijn vertegenwoordigd door de 

gewone leden van de ondernemingsraad of door de vakbondsvertegenwoordigers.  

 

506. Volgens de wet zijn de vertegenwoordigers die moeten worden geïnformeerd en 

geconsulteerd de gewone vertegenwoordigers (lønmodtagernes ordinære repræsentanter). 

Met gewone vertegenwoordigers bedoelt men vakbondsafgevaardigden. Als er geen gewone 

vertegenwoordigers in de onderneming aanwezig zijn, zullen vertegenwoordigers worden 

verkozen door alle werknemers. Indien het nodig zou zijn, worden aan de gewone 

vertegenwoordigers nog andere vertegenwoordigers toegevoegd om de niet 

vertegenwoordigde groepen te vertegenwoordigen
769

. 

 

507. Het probleem waar de Denemarken mee geconfronteerd werd, vertoont grote 

gelijkenissen met de omzettingsperikelen die ook in Zweden aan de orde waren. Het beperkte 
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toepassingsgebied van de Zweedse Medbestämmandelagen maakten aanpassingen rond het 

begrip ´werknemersvertegenwoordiger‟ onvermijdelijk. 

 

508. Op dit ogenblik buigt het Hof van justitie zich over een prejudiciële vraag
770

 betreffende 

de conformiteit met de Kaderrichtlijn inzake de hoedanigheid van 

werknemersvertegenwoordigers en het verschil in behandeling inzake ontslagbescherming 

alnaargelang de verschillende categorieën werknemersvertegenwoordigers. 

 

F. Sancties 

 

509. In geval van niet-naleving van de samenwerkingsovereenkomst of de wet
771

, kan de 

werkgever veroordeeld worden tot een geldboete. Echter, nergens wordt de hoegrootheid van 

die boete bepaald. In de samenwerkingsovereenkomst is enkel bepaald dat bij het vastleggen 

van een boete rekening zal worden gehouden met de feitelijke omstandigheden
772

.  
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DEEL V. 

EVALUATIE EN BELEIDSVOORSTELLEN. 

 

"This directive provides a ‗fail-safe‘ protection for employees and, used intelligently, can be a 

modern business tool. Enlightened self interest is already driving companies to anticipate and 

manage change. Many businesses already involve employees in this. All businesses should 

provide a baseline level of involvement
773

.‖ 

 

HOOFDSTUK I. WORDEN DE DOELSTELLINGEN ZOALS OPGESPOMD IN DE 

TOELICHTING BIJ DE KADERRICHTLIJN BEREIKT 

 

510. De doelstellingen van de Kaderrichtlijn zijn zeer uiteenlopend. Hoofddoelstelling is het 

bereiken van een permanent recht op informatie en consultatie
774

. Verschillende preambules 

bij de Kaderrichtlijn lichten deze doelstellingen toe. Of de Kaderrichtlijn inderdaad zo 

effectief is dat ze inderdaad tegemoet komt aan alle voorafgemaakte bekommernissen, is nog 

maar zeer de vraag. Er zijn immers verschillende determinanten die het slagen of het falen 

van een performante informatie –en consultatieprocedure beïnvloeden (reikwijdte van de 

Kaderrichtlijn, materies waaromtrent I&C plaatsvindt, mogelijkheid tot daadwerkelijke 

beïnvloeding van de voorgenomen beslissing, vorm van de I&C-procedures, houding van de 

werkgever en de werknemers tegenover I&C,...)  

 

511. Oorspronkelijk had het voorstel enkel betrekking op ondernemingen met 50 of meer 

werknemers. Dit zou neerkomen op 2,28% van de ondernemingen of 46,57% van de 

werknemers in de Europese Unie. 
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512. Door een uitbreiding van het toepassingsgebied naar vestigingen met 20 of meer 

werknemers wenste men meer werknemers te laten genieten van het recht op informatie en 

consultatie. De drempelkeuze voor de lidstaten is echter vrij. Slechts weinig lidstaten maakten 

gebruik van de mogelijkheid het recht op informatie en consultatie in te voeren op het niveau 

van de vestiging. Het is dus niet zo dat door de uitbreiding van het toepassingsgebied meer 

werknemers onder de toepassing van de Kaderrichtlijn vallen. Al moet dat meteen lichtjes 

worden genuanceerd door het feit dat er veel lidstaten zijn die gekozen hebben voor de 

informatie en consultatie op het niveau van de onderneming maar wier drempel bepaald is op 

een lager aantal dan 50 werknemers.  

 

513. De Europese Commissie werd reeds verzocht de drempelwaarden te verlagen zodat ook 

het midden –en klein bedrijf gevat worden en enkel voor zeer kleine bedrijven in een 

uitzondering te voorzien
775

. 

 

514. Niet alleen het aantal werknemers die kunnen genieten van het recht op informatie en 

consultatie is bepalend voor de beoordeling of de Kaderrichtlijn er wel degelijk toe leidt dat er 

meer betrokkenheid is van de werknemers. Een al even belangrijke determinant is de mate 

waarin de werknemers daadwerkelijk een invloed hebben op het besluitvormingsproces.  

 

515. DACHLER en WILPERT onderscheiden verschillende niveaus van betrokkenheid van 

werknemers
776

. 

1. Voorafgaand aan het nemen van beslissingen wordt geen enkele informatie gegeven aan de 

werknemers. 

2. Voorafgaand aan het nemen van beslissingen worden de werknemers geïnformeerd. Het al dan niet 

verstrekken van informatie hangt niet af van de discretionaire bevoegdheid van de werkgever. Uit 

wetgeving vloeit voort dat wanneer bepaalde beslissingen worden genomen, er een informatieplicht is 

ten voordele van de werknemers. 

3. Werknemers kunnen hun eigen mening geven over een bepaalde beslissing. De werkgever is echter niet 

verplicht om met de mening van de werknemers rekening te houden. 

4. Er wordt rekening gehouden met de mening van de werknemers. Ook al behoudt de werkgever het recht 

om de mening van de werknemers te verwerpen, hij zal moeten motiveren waarom hij al dan niet 

akkoord gaat. 
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5. De werknemers beschikken over een veto-recht. Zij kunnen aldus een beslissing van de werkgever 

blokkeren. Het recht om beslissingen te nemen is enkel in handen van de werknemers.                                      

 

516. 1 en 2 omvatten een recht op informatie. 3 en 4 betreffen consultatie. 5 en 6 

veronderstellen een beslissingsrecht in hoofde van de werknemers. Niveaus 5 en 6 worden door 

de Kaderrichtlijn niet beoogd: er wordt geen recht op medebeslissing voor de werknemers 

ingevoerd.  

 

 517. De aard van de onderwerpen die informatie en consultatie veronderstellen, zijn eveneens 

bepalend voor de evaluatie van de Kaderrichtlijn. Het is evident dat wanneer het belang van de 

aangelegenheden waarover de werknemers worden geïnformeerd en/ of geconsulteerd groot is, 

de verplichte I&C-procedures een andere betekenis krijgen dan wanneer dit niet het geval is.  

Een combinatie van beide componenten leidt tot volgend resultaat: 

  

  

         strategische zaken 

 

                    technische zaken 

 

                   Operationele zaken 

  Welzijn 

  

 Informatie   Consultatie Medebeslissing 

 

 

518. Uit onderzoek blijkt dat wanneer werknemers de indruk ervaren inspraak te hebben, dit 

heel vaak al voldoende is om positieve effecten te genereren
777

. 

 

519. Uiteraard is ook de vorm die de I&C-procedures aannemen van doorslaggevend belang. 

Men meent dat de oprichting van een ondernemingsraad het middel bij uitstek is om een 

adequaat recht op informatie en consultatie te realiseren. Hoewel, het succes van een 
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ondernemingsraad zal mede afhangen van de houding van de werkgever en de werknemers. 

Vier verschillende situaties zijn te onderscheiden
778

: 

 

Houding werkgever tegen- 

over werknemers- 

inspraak 

Aanwezigheid 

ondernemingsraad 

Positieve houding Negatieve houding 

Ondernemingsraad aanwezig Aanwezigheid van een onderne- 

nemingsraad gecombineerd met 

een positieve houding van de 

werkgever tegenover inspraak voor 

de werknemer (a). 

Aanwezigheid van een onderne- 

nemingsraad maar werkgever is 

niet geïnteresseerd in werknemers- 

inspraak (b). 

Ondernemingsraad afwezig Geen ondernemingsraad aanwezig 

maar de werkgever heeft wel een 

positief oordeel over werknemers- 

inspraak. In deze ondernemingen 

zal men informatie en consultatie 

waarschijnlijk realiseren op andere 

wijze (vb. face-to-face) (c).  

In deze gevallen is de kans klein 

dat er enige vorm van inspraak is 

ten voordele van de werknemers. 

(d). 

 

520. De houding van de werkgever is doorslaggevend maar wordt mee bepaald door de 

werking van de ondernemingsraad. Een goede samenwerking tussen ondernemingsraad en 

werkgever leidt tot een positieve attitude van de werkgever. Omgekeerd, wanneer de 

ondernemingsraad er niet in slaagt om op constructieve wijze met de werkgever samen te 

werken, in die zin dat het consulteren van de ondernemingsraad voor de werkgever een last 

wordt, zal zijn houding snel veranderen. 

 

521. Hypothese (a) is ideaal. Beide partijen zullen voordelen halen uit een goede en nauwe 

samenwerking. De werkgever is beter op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de 

onderneming (verhoogde information-flow) wat kan resulteren in een beter beleid. Doordat de 

werknemers effectief het gevoel hebben dat naar hen wordt geluisterd, is de kans miniem dat 
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ze de ondernemingsraad uitsluitend zullen gebruiken om hun eigen belangen veilig te 

stellen
779

. 

 

522. In het licht van de beoordeling van de effectiviteit van de Kaderrichtlijn is hypothese (b) 

van belang. Men gaat er van uit dat de Kaderrichtlijn een vertegenwoordigingsorgaan 

veronderstelt waarlangs de I&C-verplichtingen vervuld worden. K. SISSON gaat nog verder  

en noemt de ondernemingsraad expliciet als het orgaan dat door de Kaderrichtlijn als 

voorbeeld wordt gesteld
780

. In hypothese (b) staat de werkgever huiverachtig tegenover 

werknemersinspraak. Hij tracht de ondernemingsraad te isoleren en zoveel mogelijk buiten te 

sluiten. De verplichte I&C-procedures worden opgevat als louter formele procedures zonder 

dat men aandacht schenkt aan de meerwaarde van de adviezen en opinies van de werknemers. 

Wanneer werknemers zich daarvan bewust worden, zullen zij de ondernemingsraad gaan 

beschouwen als het middel bij uitstek om hun belangen veilig te stellen (rent-seeking). 

Dergelijke houding zal de negatieve attitude van de werkgever tegenover werknemersinspraak 

alleen maar versterken. Op deze manier belandt men in een vicieuze cirkel. 

 

523. De wettelijke verplichting tot oprichting van een ondernemingraad of een ander 

vertegenwoordigingsorgaan is dus geen garantie voor een geslaagde informatie -en 

consultatie: een ondernemingsraad in een onderneming waar ofwel de werkgever helemaal 

niet geïnteresseerd is in de mening van de werknemers ofwel de werknemers zelf het orgaan 

alleen maar beschouwen als een kanaal om hun eigen belangen veilig te stellen, biedt geen 

enkele meerwaarde. Integendeel, door verplichte I&C-rondes gaat veel tijd verloren in 

overbodige discussies en zal een sfeer van vijandigheid de afstand tussen werkgever en 

werknemers alleen maar vergroten. Bovendien toont bovenstaande tabel aan dat de 

afwezigheid van een ondernemingsraad niet noodzakelijk betekent dat er geen inspraak 

mogelijk is voor werknemers. Gecombineerd met een positieve houding van de werkgever 

kunnen originele oplossingen uit de hoek komen die op maat gesneden zijn van de 

onderneming. 
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524. In de literatuur onderscheidt men nog tal van andere criteria die een invloed hebben op 

een succesvolle betrokkenheid van werknemers. Het verschil met het vorig criterium, houding 

van de werkgever, is dat de invloed van de werkgever op de hierna omschreven criteria nihil 

is.  

 

525. De samenstelling van het personeel is zo‟n factor. Hoogopgeleide werknemers zijn meer 

geïnteresseerd in het beleid van de onderneming en begrijpen beter dan laagopgeleide 

werknemers eventuele problemen. Voor de werkgever is het aangenamer samen te werken 

met werknemers die daadwerkelijk geïnteresseerd zijn. Er blijkt een positief verband tussen 

het aantal hoogopgeleide werknemers en een positieve houding van de werkgever
781

. 

 

526. Het aantal niet voltijds tewerkgestelde werknemers is eveneens een factor die bepalend is 

voor het al dan niet slagen van de ondernemingsraad in haar functie van informatie -en 

consultatieorgaan. Door de afwezigheid van deze werknemers op cruciale ogenblikken zijn ze 

niet altijd op de hoogte van bepaalde gebeurtenissen binnen de onderneming. Voor de 

werkgever is het moeilijker om met deze werknemers een goede samenwerkingsband uit te 

bouwen
782

. 

 

527. Tot slot moet men ook melding maken van het principal agent-probleem. Managers zijn 

geneigd te streven naar een zo hoog mogelijke winst zonder rekening te houden met de 

belangen van de aandeelhouders, eigenaars van de onderneming. Het opportunistisch gedrag 

van sommige managers kan het onderlinge vertrouwen en de samenwerkingssfeer grondig 

verstoren
783

. 

 

528. Het voorgaande leert dat een adequaat en effectief I&C-recht niet noodzakelijk 

gerealiseerd wordt door de verplichte invoering van een vertegenwoordigingsorgaan zoals een 

ondernemingsraad. Nee, informatie en consultatie kan ook worden gerealiseerd via 

rechtstreekse inspraak van de werknemers. Een eenzijdige benadering is dus uit den boze.  
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529. Belangrijker dan de invoering van dergelijk orgaan is de werkgever te overtuigen van de 

vele voordelen die informatie en consultatie hem én zijn onderneming kunnen bieden. 

Daartegenover staat ook dat de werknemers moeten inzien dat informatie en consultatie geen 

middel is om eisen af te dwingen. 

 

530. Onderzoek toont aan dat zolang werknemers vertrouwen hebben in de werkgever, ze alle 

nodige informatie meedelen en met de werkgever samenwerken, zelfs wanneer er geen 

ondernemingsraad is. Het is pas als de vertrouwensband zoek is dat ze gebruik zullen maken 

van de mogelijkheid een ondernemingsraad op poten te zetten. Door de uitgebreide 

informatierechten van de ondernemingsraad wordt het voor de werkgever bijgevolg veel 

moeilijker om opportunistische beslissingen te nemen
784

. Ondernemingsraden zullen dus 

meestal worden opgericht in ondernemingen waar het slecht gaat. 

 

531. Naast discussie over de wijze waarop men informatie en organisatie moet organiseren, 

kan men ook redetwisten over de vraag hoe ver die werknemersinspraak moet gaan. Vele 

onderzoeken tonen aan dat inspraak van werknemers gepaard gaat met een verhoogde 

productiviteit. Is deze verhouding recht evenredig tot in het oneindige of is er een bepaald 

punt waarop de toename van werknemersinspraak niet langer leidt tot een verhoogde 

productiviteit maar integendeel stagneert of zelfs achteruitgaat? 

 

532. FREEMAN en LAZEAR
785

 stelden een model op uitgaande van de premisse dat 

werknemersinspraak de baten (joint surplus) beïnvloedt. Op een bepaald niveau gaat de 

werknemersinspraak zo ver, dat de werkgever niet langer volledige controle heeft over het al 

dan niet nemen van een beslissing. Zij menen dat er een optimaal niveau van 

werknemersinspraak bestaat dat leidt tot de grootste baten. Dit niveau komt dus niet 

noodzakelijk overeen met de meest verregaande vorm van werknemersinspraak
786

. 

 

533. Aan de ene kant leidt werknemersinspraak tot verhoogde productiviteit, aan de andere 

kant bestaat het gevaar voor rent-seeking gedrag van de werknemers. Het is mogelijk dat 
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werknemers die macht uitbuiten en er mee zullen dreigen enkel nog informatie te verstrekken 

wanneer ze zelf mee kunnen beslissen. Dergelijk opportunistisch gedrag wordt door de 

Kaderrichtlijn niet beoogd.  

 

534. In het model van FREEMAN en LAZEAR ligt de klemtoon op werknemersinspraak in het 

algemeen zonder aandacht voor de vorm waarop dit uiting moet krijgen. Gelet op al het 

voorgaande en de bij velen levende opvatting dat de ondernemingsraad het instrument bij 

uitstek is om I&C te organiseren, verwacht men dat de ondernemingsraad een positieve 

impact zou hebben op productiviteit. Toch tonen de meest recente onderzoeken aan dat er 

geen significant verschil is betreffende de efficiëntie in ondernemingen met en zonder 

ondernemingsraad
787

. De productiviteit ligt met andere woorden niet hoger in ondernemingen 

waar de inspraak van werknemers uiting krijgt via een ondernemingsraad
788

. J.T. ADDISON, C. 

SCHNABEL en J. WAGNER formuleren het als volgt: “An excessive admiration of the 

institution is as misplaced as an excessive revulsion towards it
789

.” 

 

535. De oprichting van een ondernemingsraad/ informatie en consultatie via een 

vertegenwoordiging blijkt dus niet noodzakelijk het meest geschikte middel te zijn om een 

adequaat recht op informatie en consultatie te garanderen aan de werknemers. Alle 

bedenkingen die hierboven zijn geschetst gelden trouwens voor ondernemingen in het 

algemeen, zonder dat gefocust wordt op de bijzondere aard van kmo‟s. 

 

536. Dit is de belangrijkste conclusie die men moet meenemen in de beoordeling van de 

Kaderrichtlijn die uitgaat van indirecte inspraak van werknemers. Welke zijn de andere te 

overwegen opties? Hoe wordt het recht op informatie en consultatie het best ingevuld in 

kmo‟s?  

 

HOOFDSTUK II. BELEIDSVOORSTELLEN 
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AFDELING I. HET IN OVEREENSTEMMING BRENGEN VAN DE VERSCHILLEN DE 

I&C-RICHTLIJNEN 

 

537. Naast structurele voorstellen moet men eerst inhoudelijk de verschillende Europese 

wetgevende bronnen die informatie en consultatierechten toekennen beter op elkaar 

afstemmen. 

 

538. Gaan de I&C-richtlijnen die vallen onder het event driven disclosure-model voor op de 

Kaderrichtlijn (agenda driven disclosure-model) als toepassing van het principe lex specialis 

derogat generalis? Het CEEP meent van wel
790

. ETUC daarentegen gaat er van uit dat de 

verschillende procedures naast elkaar blijven bestaan. Dit kan men afleiden uit de door haar 

gedane suggestie de richtlijnen beter op elkaar af te stemmen om te vermijden dat 

verschillende actoren zich met hetzelfde zouden bezighouden
791

. ETUC wenst double tracks 

zoveel mogelijk te vermijden. BusinessEurope and UEAPME vinden het geen noodzaak de 

richtlijnen beter op elkaar af te stemmen. 

 

539. Volgt men de visie van ETUC dan is het aan te raden de betrokken richtlijnen tekstueel 

aan te passen om ze meer bij elkaar te doen aansluiten. In lidstaten waar de verschillende 

richtlijnen zijn omgezet in verschillende wetten is het mogelijk dat onderlinge coherentie 

ontbreekt, bijvoorbeeld op het vlak van de begunstigden van de informatie en consultatie of 

wat betreft de procedurele modaliteiten van informatie en consultatie. Zo voorziet de Richtlijn 

Overgang van Ondernemingen in de mogelijkheid om in bepaalde gevallen de werknemers 

rechtsreeks te informeren
792

 terwijl de Kaderrichtlijn de indirecte inspraak prevaleert.  

 

540. Zelf ben ik geneigd mij aan te sluiten bij de visie van ETUC. In het gewijzigd voorstel 

voor de Kaderrichtlijn werd het verband tussen de verschillende richtlijnen duidelijker 

weergegeven: de richtlijn is ook van toepassing in het kader van de procedures voor 
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informatie en de raadpleging bedoeld in artikel 2 van Richtlijn 98/59/EG en artikel 7 van 

Richtlijn 2001/23/EG van de Raad
793

. 

 

AFDELING II. ARGUMENTEN IN VERBAND MET FINANCIELE EN AMINISTRATIEVE 

LASTEN IN DE JUISTE CONTEXT PLAATSEN  

 

541. Het debat over informatie en consultatie in kmo‟s moet losgemaakt worden van de steeds 

terugkerende opmerking dat de uitoefening van deze rechten geen bijkomende financiële en 

administratieve lasten met zich mag meebrengen voor de betrokken ondernemingen. Dit 

argument werd meermaals opgeworpen in de discussie over de toepassingsdrempel van de 

Kaderrichtlijn. Sinds wanneer wordt de uitoefening van een grondrecht afgewogen tegen 

economische belangen? Los van de vraag of het argument daadwerkelijk steek houdt, mag 

men de context niet uit het oog verliezen waarin dit argument werd ontwikkeld. Het argument 

krijgt steeds vaker een inhoudelijke draagwijdte toegekend die het aanvankelijk niet had: 

informatie en consultatie van werknemers leidt tot financiële en administratieve lasten voor de 

kmo. Het wordt een op zichzelf staand argument met een algemene gelding. Men vergeet te 

vermelden dat dit argument tot stand kwam in het raam van de Kaderrichtlijn die uitgaat van 

indirecte inspraak van werknemers.  

 

542. Als de vermeende financiële en administratieve lasten het enige argument zijn waarom 

werknemers in een niet geïnformeerd en/of geconsulteerd dienen te worden, moet men een 

oplossing zoeken waarbij deze financiële en administratieve lasten tot een minimum beperkt 

blijven. Financiële en administratieve lasten zijn een gevolg van de instelling van een indirect 

vertegenwoordigingsorgaan. Directe inspraak van de werknemers brengt minder kosten met 

zich mee.  

 

AFDELING III. LOSKOMEN VAN DE IDEE DAT MEN HET RECHT OP INFORMATIE EN 

CONSULTATIE MOET UITOEFENEN VIA EEN VERTEGENWOORDIGINGSSTELSEL  

 

543. Waarom zou men de informatie en consultatie van werknemers in een kmo verplicht via 

werknemersvertegenwoordigers moeten realiseren? De aanwezigheid van een 
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vertegenwoordigingsstelsel in een onderneming wordt vaak als een voordeel ervaren: “Having 

representatives also means that employees are likely to feel more confident about being able 

to voice their views frankly and freely…employees may be reluctant to express their true 

opinions directly for fear that their comments might be interpreted as criticism and held 

against the person making them
794

.” Deze opmerking gaat niet noodzakelijk op voor een kmo. 

Ten eerste kan men zich afvragen of een werknemersvertegenwoordiger in een kmo wel 

degelijk „frank and freely‟ zal spreken tegenover een persoon die zijn directe werkgever is. In 

een grote onderneming is de werknemersvertegenwoordiging georganiseerd op een veel 

grotere schaal. De eigenlijke werkgever, partij van de arbeidsovereenkomst, is niet diegene 

met wie de werknemersvertegenwoordiger in contact staat. De relatie is veel minder direct; 

informatie en consultatie vinden plaats met werkgeversvertegenwoordigers zoals bijvoorbeeld 

HR-managers. Het risico dat een werknemersvertegenwoordiger in een grote onderneming 

afgerekend wordt op of geassocieerd wordt met bepaalde opmerkingen is veel kleiner dan in 

een kmo. Bovendien zal het door ACAS aangehaalde voordeel dat opmerkingen of kritieken 

van een werknemer geneutraliseerd worden en in anonimiteit verworden door de 

tussenschakel in de vorm van een vertegenwoordiger tussen werkgever en werknemer niet 

gelden in een kmo. Door de beperkte omvang en de dikwijls nauwe relaties zal het voor de 

werkgever niet moeilijk zijn te achterhalen uit welke hoek een bepaalde opmerking komt. Het 

voordeel van een zekere anonimiteit die inspraak via een vertegenwoordiging in een grote 

onderneming biedt, geldt dus niet in een kmo
795

.  

 

544. Waarom maakt men geen gebruik van één van de karakteristieken van een KMO zijnde 

de vlakke organisatiestructuur om I&C te organiseren? Ik pleit dan ook voor een informeel 

overleg tussen werkgever en werknemers in plaats van te ijveren voor formele 

overlegorganen. Essentieel in het proces van overleg is dat werknemers hun bekommernissen 

tot uiting kunnen brengen en dat de werkgever verplicht wordt er effectief rekening mee te 

houden. Op deze visie zal ongetwijfeld kritiek volgen in de zin dat er voor werknemers niet 

voldoende garanties zijn en dat de I&C herleid wordt tot een louter formele fase in het 

besluitvormingsproces van de werkgever. Omdat dit gevaar inderdaad bestaat, is het van 
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belang de attitude bij werkgevers te wijzigen betreffende de voor –en nadelen van 

werknemersinspraak. Wetgeving op zichzelf zal niet volstaan om een daadwerkelijk stelsel 

van werknemersinspraak te realiseren. Hoe goed het wettelijk kader ook mag zijn, de 

implementatie is gedoemd te mislukken als men er niet in slaagt de werkgever te overtuigen 

van de voordelen van werknemersinspraak. 

 

545. Om deze redenen is het ook niet aan te raden in de wetgeving te voorzien in de verplichte 

oprichting van een permanent vertegenwoordigingsorgaan zoals een ondernemingsraad maar 

integendeel, afhankelijk van de situatie –zowel wat betreft de structuur van de onderneming 

als de aangelegenheden waaromtrent beslissingen moeten genomen worden- informatie en 

consultatie te organiseren, nu eens zal een vertegenwoordigingsorgaan de meest geschikte 

methode zijn, dan weer zal de rechtstreekse stem van de individuele werknemer het best 

gepast zijn.  

 

546. De wijze waarop I&C uitwerking krijgt, wordt aldus best beoordeeld door de werkgever 

in samenspraak met de werknemers. Dit mag niet beschouwd worden als een pleidooi om de 

I&C-rechten van de werknemers terug te schroeven. Integendeel, in elke onderneming moet 

aandacht geschonken worden aan de stem van de werknemer in aangelegenheden die zijn 

belangen treffen. Deze inspraak moet wel niet zo ver gaan dat de werknemers een vetorecht 

hebben tegen beslissingen van de werkgever. 

 

AFDELING IV. AFSCHAFFEN VAN TOEPASSINGSDREMPEL  

 

547. Gelet op al het voorgaande is een toepassingsdrempel voor mij dan ook niet opportuun. 

Wanneer men de werkgever en werknemers de vrijheid laat in de keuze, is het niet 

onoverkomelijk I&C-plichten op te leggen in alle kmo‟s en niet alleen in ondernemingen 

vanaf 50 of vestigingen vanaf 20 werknemers. Reeds hoger toonden enkele statistieken aan 

dat er heel wat werknemers zijn die uit de boot vallen met de door de Kaderrichtlijn 

opgelegde toepassingsdrempel. Dat verplichte informatie en consultatie een zware last zou 

zijn voor kleine kmo‟s klopt niet: men kan de situatie in een onderneming met 100 

werknemers niet vergelijken met een onderneming waar slechts 5 mensen zijn tewerkgesteld. 

De te verstrekken informatie zal waarschijnlijk veel beperkter zijn. Het kan er ook heel 

informeel aan toe gaan. Niets belet de werkgever om tijdens de middagpauze zijn 5 
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werknemers te consulteren door middel van een losse babbel zonder dat strikte procedures 

moeten worden gevolgd.  

 

AFDELING V. ROL VAN DE OVERHEID  

 

548. Informeel overleg is geen vrijblijvend overleg. Hier situeert zich de rol van de overheid. 

Naast het opzetten van een sensibiliseringscampagne moet men een stok achter de deur 

hebben voor het geval een werkgever zijn I&C plichten niet nakomt. Een 

sanctioneringsmechanisme blijft dan ook onontbeerlijk. Men raakt met deze opmerking echter 

ook onmiddellijk de zwakke plek van informele overlegstructuren. Controle naar de 

adequaatheid van de gehanteerde methodes wordt moeilijk. Hoe groot is de kans dat een 

individuele werknemer, bij gebrek aan een overkoepelend vertegenwoordigingsorgaan naar de 

rechter stapt om zijn I&C-rechten af te dwingen in geval van niet naleving door de 

werkgever? 

 

549. Naast de sancties moet de beleidsmaker zich ook bezinnen over de inhoud van de I&C-

verplichtingen. In deze context zijn afwijkingen ten opzichte van de grote ondernemingen 

eveneens gerechtvaardigd. Overeenkomstig de Kaderrichtlijn heeft men recht op informatie 

betreffende de economische situatie, de recente en waarschijnlijke ontwikkelingen van 

ondernemingen. Het is eigen aan kmo‟s, vooral startersbedrijven, dat men tijdelijk met 

moeilijke periodes geconfronteerd wordt, zonder dat dit evenwel leidt tot een sluiting of 

andere nadelige gevolgen voor de werknemers, maar gewoon als onderdeel van de normale 

ontwikkeling van een bedrijf. Moet dergelijke tijdelijke toestand aan werknemers 

bekendgemaakt worden? De kans is groot dat werknemers in een paniekreactie het bedrijf 

zullen verlaten of dat leveranciers, afnemers en andere contractspartijen geruchten opvangen 

over de toestand van het bedrijf en niet langer zakelijke relaties willen aangaan. Werknemers 

zullen de informatie niet in een juiste context plaatsen en foute conclusies trekken. Dit zou 

uiterst nefast zijn voor heel wat jonge bedrijven. Grote ondernemingen worden uiteraard ook 

vaak geconfronteerd met tijdelijke problemen maar door het indirecte karakter van 

informatieverschaffing en het feit dat een onderneming op zijn minst de indruk geeft veel 

groter, sterker en robuuster te zijn, zullen de werknemers niet zo snel dezelfde problematische 

conclusies trekken
796
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DEEL VI. 

SLOTCONCLUSIE 

 

 ―Sociaal overleg is geen exacte wetenschap waar het er op aankomt om de juiste 

formule op de juiste plaats toe te passen. Het is een amalgaam van mogelijke instrumenten, 

waaruit al naargelang de bijzondere situatie van de onderneming moet gekozen worden. 

Maar er bestaat geen enkele bedrijfssituatie waarbij men kan zeggen dat er geen enkele vorm 

van overleg noodzakelijk is
797

.‖ 

 

 

HOOFDSTUK I. SLOTCONCLUSIE 

 

550. Men mag niet uit het oog verliezen dat een kmo gekenmerkt wordt door eigen 

karakteristieken en dynamieken en grondig verschilt van een „grote onderneming‟. Men doelt 

daarbij niet alleen op de componenten grootte, aantal werknemers, omzet maar ook op 

bijvoorbeeld de specifieke arbeidsverhoudingen tussen werkgever en werknemer. De afstand 

tussen werkgever en werknemers in een kmo is veel beperkter dan in grote multinationale 

ondernemingen. Daaruit volgt dat wat goed is voor een grote onderneming niet noodzakelijk 

even succesvol zal zijn in een kmo wanneer het zonder meer getransponeerd wordt naar 

laatstgenoemde bedrijven. Dit geldt eveneens voor de wijze waarop de inspraak van 

werknemers wordt georganiseerd/ zou moeten georganiseerd worden. De makers van de 

Kaderrichtlijn is dit ontgaan. Men heeft de kans verkeken om inspraak van de werknemers in 

de kmo te verdiepen en te effectueren door teveel te focussen op reeds bestaande stelsels van 

representatie zoals ondernemingsraden in het bijzonder en vertegenwoordigingsmechanismen 

in het algemeen, eigen aan grote ondernemingen. 

 

551. Essentieel is dat er zich een dialoog ontwikkelt in drie richtingen: neerwaarts (top down), 

opwaarts (bottom-up) en horizontaal tussen medewerkers. In KMOs kan dit best via directe 

werknemersinspraak. 

 

552. Een pleidooi voor informeel overleg is theoretisch gemakkelijk te verkopen: mits 

medewerking van de werkgever is het immers niet moeilijk te realiseren. Men mag niet 
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vergeten dat de theorie en de praktijk mijlenver uit elkaar liggen. Hoe past de vakbond 

bijvoorbeeld in dit plaatje? Het hoeft geen betoog dat de vakbonden in de Kaderrichtlijn een 

uitgelezen middel zagen om hun positie in kmo‟s te consolideren en verder uit te breiden (de 

discussies die in België werden gevoerd, vormen daar een mooi voorbeeld van). Dit is een 

fout uitgangspunt van de vakbonden: de Kaderrichtlijn legt geen minimumdrempel op voor 

een syndicale afvaardiging maar voert een minimaal kader in voor informatie en raadpleging 

van de werknemers, weliswaar met een sterke nadruk op een stelsel van vertegenwoordiging 

voor de realisatie ervan, maar zonder dat men vereist dat die vertegenwoordiging exclusief via 

vakbonden plaatsvindt. Het feit dat de vakbonden de Kaderrichtlijn met die intentie 

benaderen, kan hen eigenlijk niet kwalijk genomen worden. De sociale partners werden 

betrokken bij zowel de totstandkoming van de Kaderrichtlijn op Europees niveau als bij de 

implementatieprocedures op nationaal niveau. De sociale partners….zijn niemand anders dan 

de vakbonden. De vakbonden betrekken in onderhandelingen tot invoering van een I&C-

stelsel zonder hen de zekerheid te geven dat de I&C-bevoegdheden aan hen toekomen, leidt 

onvermijdelijk tot moeilijkheden. Tijdens deze vroege fase is het in feite al misgelopen: door 

de sociale partners op dergelijke intensieve wijze bij het overleg te betrekken, heeft men de 

kans verkeken om een uitgebreid spectrum aan mogelijkheden te onderzoeken maar vergleed 

men automatisch in een typisch discours waar elke stakeholder zijn eigen belangen wil veilig 

stellen. Alleen al de gedachte dat de vakbonden de  I&C-bevoegdheden zouden moeten 

afstaan en/of delen, deed hen huiveren. Dit zou hun machtspositie aanzienlijk ondermijnen ten 

voordele van andere vertegenwoordigingsorganen. In de praktijk blijkt dit echter nog mee te 

vallen, gelet op de invloed die de vakbonden soms kunnen uitoefenen op de samenstelling van 

de ondernemingsraden of de keuze van werknemersvertegenwoordigers. Wanneer de focus 

zou komen te liggen op directe informatie en consultatie zou dit net hetzelfde zijn: vakbonden 

hoeven niet noodzakelijk te vrezen voor hun rol als vertegenwoordiger van de werknemer. 

Het klinkt paradoxaal met de idee van directe werknemersinspraak maar een 

vakbondsafgevaardigde kan ook in de hoedanigheid van individuele werknemer en dus niet in 

zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger informatie ontvangen en opmerkingen laten gelden 

die hij verzamelt of opvangt van andere werknemers. Een vakbondsafgevaardigde die zijn 

taak ter harte neemt, zal dit zelfs automatisch doen. Het enige verschil is dat de vakbond niet 

langer het primaire kanaal is waarlangs de werkgever communiceert. Een ongenuanceerde 

visie maakt het debat onmogelijk. Vakbonden hebben bovendien nog heel wat andere 

bevoegdheden. Is de aansluiting bij een vakbond hoofdzakelijk ingegeven met het oog op de 

informatie –en consultatierechten? Ik meen van niet. De kans dat werknemers zich niet langer 
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zullen aansluiten bij een vakbond in geval directe werknemersinspraak wordt geïntroduceerd 

is dus zeer klein.  

 

553. Men moet ook het onderscheid voor ogen houden tussen een orgaan zoals een 

ondernemingsraad en een vakbond. Het ene is geen alternatief voor het andere: ze handelen 

elk vanuit verschillende doelstellingen en nemen een verschillende plaats in.  

 

554. Een vakbond maakt geen deel uit van de onderneming zelf, in tegenstelling tot een 

ondernemingsraad dat als een orgaan van de onderneming kan worden beschouwd. Hetzelfde 

kan gezegd worden in geval van directe werknemersinspraak: het geheel van de werknemers, 

het menselijk kapitaal, is een onderdeel van de onderneming. Vakbonden daarentegen zijn 

structuren die ontstaan zijn buiten de onderneming en als dusdanig ook onafhankelijk van de 

werkgever opereren. De vakbond verdedigt de belangen van haar leden en niet van de 

werknemers in hun geheel. Belangen van de vakbond worden ook opgevat als tegenstrijdig 

met die van de werkgever.  

 

555. Met een ondernemingsraad of rechtstreekse inspraak van alle werknemers is het anders 

gesteld. Deel uitmakend van de onderneming, dient men dezelfde belangen (het verhogen van 

de productiviteit, efficiëntie, welzijn van de werknemers,…), althans, dat is toch de ingegeven 

doelstelling. In principe mag er geen sprake zijn van tegenstrijdige belangen, wel van 

wederzijds begrip en een geest van samenwerking. 

 

556. Informatie en consultatie via de vakbonden zal sowieso een andere inhoudelijke 

invulling krijgen dan informatie en consultatie via een ondernemingsraad en/ of directe 

inspraak. De Belgische situatie met politiek georiënteerde vakbonden is daar een mooie 

toepassing van. 

 

557. In België zou mijn pleidooi voor directe werknemersinspraak dan wel op harde 

tegenstand botsen van de vakbonden maar een richtingsverandering naar een meer directe 

werknemersinspraak is al waarneembaar in andere landen. C. BREWSTER, R. CROUCHER, G. 

WOOD en M. BROOKES publiceerden in 2007 de bevindingen van hun onderzoek waarin ze op 

zoek waren gegaan naar bevestiging voor de hypothese dat zich in Europa een trend 
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manifesteerde richting directe werknemersinspraak
798

. Het onderzoek richtte zich op 

Duitsland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Men nam vooral in Duitsland een 

verschuiving naar directe vormen van inspraak waar. In de andere staten was dit minder het 

geval. Toch mag men de bevinding niet minimaliseren. Duitsland is steeds een voorloper 

geweest op vlak van betrokkenheid van werknemers en dient ook nu nog als model voor 

andere staten. Het is dus niet ondenkbaar dat de komende jaren ook in andere landen de 

klemtoon meer komt te liggen op directe werknemersinspraak in navolging van de evoluties 

in Duitsland. Onderzoekers voegen wel toe dat dit fenomeen zich niet voordoet in grotere 

ondernemingen. 

 

558. Een globale heroriëntatie van de organisatie van werknemersinspraak is noodzakelijk. 

Los van de vraag of I&C-procedures moeten ingevoerd worden in kmo‟s is de wijze waarop 

dit moet gebeuren van nog groter belang. Niemand kan argumenteren waarom in kmo‟s geen 

gegarandeerd recht op informatie en consultatie zou moeten bestaan terwijl dit in grote 

ondernemingen wel het geval is. Wat de uitwerking betreft, liggen verschillende pistes open: 

zowel de klassieke ondernemingsraad, de vakbonden als de individuele werknemer komen in 

aanmerking. In grote ondernemingen is een stelsel waarbij de ondernemingsraad het centrale 

I&C-orgaan het meest praktisch en efficiënt. De voorkeur gaat dan ook naar een paritair 

samengestelde ondernemingsraad met zowel vertegenwoordigers van werknemers als van het 

management. Voor kmo‟s gaat de voorkeur uit naar een directe werknemersinspraak omwille 

van de hierboven opgesomde motieven.  

 

559. Samenvattend beklemtoon ik nogmaals de noodzaak van informatie en consultatie van de 

werknemers in een kmo. De Kaderrichtlijn heeft echter niet kunnen garanderen dat 

werknemers in een kmo over dit recht beschikken gelet op de opgelegde toepassingsdrempels. 

Dit is jammer, nu de Europese Unie in haar in de Lissabon Strategie de ontwikkeling van een 

dynamische kenniseconomie promoot en die kennis net verondersteld wordt van de 

werknemers afkomstig te zijn. Gelet op het numerieke overwicht van kmo‟s in het Europese 

industriële landschap is dit een gemiste kans.  

 

560. Voorts pleit ik ervoor de I&C niet of toch zeker niet exclusief via vakbonden te laten 

verlopen maar via de werknemers. De volgende beleidskeuze die men dan moet maken is of 
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men opteert voor een representatieorgaan zoals een ondernemingsraad dan wel voor directe 

werknemersinspraak. Waar in grote ondernemingen een ondernemingsraad de beste 

schaalvoordelen biedt op vlak van o.a. efficiëntie en praktische haalbaarheid is dit voor kmo‟s 

niet noodzakelijk het geval. Een aantal recente onderzoeken wijzen op de toenemende 

interesse voor werknemersinspraak…een vaststelling die ik alleen maar kan toejuichen. 

 

561. Het zal echter opnieuw de toekomst zijn die zal moeten uitwijzen of de voorgestelde 

ideeën in de praktijk kunnen worden geïmplementeerd op een wijze die hen toelaat alle 

opgesomde voordelen te realiseren. Het al dan niet slagen zal afhangen van de houding van de 

verschillende belangengroepen: in eerste instantie de werkgevers en de werknemers, maar ook 

en vooral de bereidwilligheid van de vakbonden mee de stap te zetten in dit systeem zal 

doorslaggevend zijn. Ook de rol van de overheid als promotor en stimulator is van 

onwaarschijnlijk belang.  
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