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RECHT OP VOORLICHTING, RAADPLEGING
EN PARTICIPATIE VAN WERKNEMERS

De Europese Unie vult de activiteiten van de lidstaten met betrekking tot het recht van
werknemers op voorlichting en raadpleging aan met maatregelen ter bevordering van de
samenwerking tussen de lidstaten of door minimumvereisten vast te stellen aan de hand van
richtlijnen.

RECHTSGROND

Artikelen 5, 114, 115, 151 en 153 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
(VWEU).

DOELSTELLINGEN

De EU ondersteunt de activiteiten van de lidstaten met betrekking tot de medezeggenschap
van werknemers en vult die activiteiten aan om de kerndoelstellingen van het Europees sociaal
beleid, zoals die zijn neergelegd in artikel 151 VWEU, te helpen bereiken, waaronder verbeterde
levensomstandigheden en arbeidsvoorwaarden, adequate sociale bescherming, een blijvend
hoog werkgelegenheidsniveau en de bestrijding van uitsluiting.

RESULTATEN

A. Achtergrond
Sinds de Raad in 1974 het eerste „sociaal actieprogramma” heeft aangenomen, vormt het
recht van werknemers op voorlichting, raadpleging en participatie een centraal thema in
het Europese debat. In het Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten van de
werkenden (Sociaal Handvest) uit 1989 wordt de wenselijkheid van de bevordering van
werknemersparticipatie onderstreept. De voorstellen van de Commissie op dit gebied stuitten
echter vaak op verzet. Er bestond geen passende rechtsgrondslag voor gemeenschapswetgeving
inzake voorlichting en raadpleging van werknemers totdat het Verdrag van Amsterdam de
Overeenkomst betreffende de sociale politiek in de tekst van het EG-Verdrag integreerde. Eerder
goedgekeurde wetgeving was voornamelijk gebaseerd op artikelen uit het Verdrag die voorzagen
in gemeenschapsmaatregelen gericht op de verwezenlijking van de vrijheid van vestiging of
de harmonisatie van wetten op de gemeenschappelijke of interne markt. De eerste relevante
richtlijn op dit gebied, over de Europese ondernemingsraad (Richtlijn 94/45/EG van de Raad),
werd goedgekeurd conform de Overeenkomst betreffende de sociale politiek. In 1997 werd die
uitgebreid tot het Verenigd Koninkrijk. Wat betreft de betrokkenheid van werknemers verschaft
artikel 153 VWEU het Parlement en de Raad de bevoegdheid om het volgende vast te stellen:
— maatregelen die bedoeld zijn om samenwerking tussen de lidstaten aan te moedigen;

— richtlijnen waarin minimumvereisten voor geleidelijke uitvoering worden vastgelegd.
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Hierop is de gewone wetgevingsprocedure van toepassing, met voorafgaande raadpleging van
het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's.
B. Huidige wetgeving
Hoewel in sommige nationale overheidsdiensten systemen voor voorlichting en raadpleging
bestaan, is tot nog toe geen enkele van de richtlijnen inzake het recht van werknemers om
voorgelicht en geraadpleegd te worden van toepassing op de overheidsdiensten (zie zaken
van het Hof van Justitie C-583/10, Nolan en C-108/10, Scattolon), behalve wanneer ze van
toepassing zijn op openbare ondernemingen die een economische activiteit uitoefenen, al dan
niet met winstoogmerk. Tijdens de onderhandelingen over de richtlijn tot vaststelling van een
algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers in de Europese
Gemeenschap in 2001 heeft het Parlement geprobeerd het toepassingsgebied van de richtlijn
uit te breiden naar de openbare sector, maar de Raad heeft dit afgewezen. In december 2015
heeft het Comité voor sociale dialoog in de sector van centrale overheidsdiensten echter een
overeenkomst tussen sociale partners ondertekend over gemeenschappelijke minimumnormen
betreffende de informatie en de raadpleging van werknemers van centrale overheidsdiensten
over kwesties in verband met herstructurering, het combineren van werk en privéleven,
arbeidstijd en veiligheid en gezondheid op het werk. Om voor alle lidstaten bindend te zijn moet
de overeenkomst op voorstel van de Commissie worden uitgevoerd door een besluit van de
Raad. In overeenstemming met de praktijk van de Commissie (5.10.7) wordt binnenkort een
effectbeoordeling gestart om de mogelijke effecten van de omzetting van deze overeenkomst
te beoordelen. De Commissie zal met name de representativiteit van de ondertekenaars en de
rechtmatigheid van de clausules in de overeenkomst ten opzichte van het rechtskader van de
EU verder onderzoeken en nagaan of het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel in acht
worden genomen.
Een eerste groep richtlijnen heeft betrekking op het recht van werknemers om te worden
voorgelicht en geraadpleegd over een aantal belangrijke punten in verband met de economische
prestaties, financiële toestand en plannen voor toekomstige ontwikkelingen van de onderneming
die een weerslag zouden kunnen hebben op de werkgelegenheid en behandelt deze kwestie op
nationaal niveau:
— Richtlijn 75/129/EEG van de Raad van 17 februari 1975 betreffende collectief ontslag,

zoals gewijzigd door Richtlijnen 92/56/EEG en 98/59/EG van de Raad, op grond waarvan
werkgevers bij massaontslagen onderhandelingen met de werknemers dienen te beginnen
om vast te stellen welke mogelijkheden er zijn om collectieve ontslagen te voorkomen of
het aantal betrokken werknemers te verminderen en om de gevolgen ervan te verzachten.
In deze richtlijn wordt voorzien in een kennisgevingsprocedure voor overheidsinstanties;

— Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 betreffende het behoud van de
rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen
van ondernemingen of vestigingen (codificatie van Richtlijnen 77/187/EEG en 98/50/
EG van de Raad), op grond waarvan werknemers op de hoogte moeten worden gesteld
van de redenen van de overgang en de gevolgen ervan. Deze richtlijn bevat eveneens
materiële voorzieningen over het behoud van de banen en rechten van de werknemers bij
een overgang;

— 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, waarin minimale procedurenormen worden
vastgesteld voor de bescherming van het recht van werknemers om voorgelicht en

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/nl/FTU_5.10.7.pdf
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geraadpleegd te worden over de situatie op hun werk met betrekking tot economie en
werkgelegenheid.

De Commissie heeft de geschiktheid van deze drie richtlijnen gecontroleerd, op grond waarvan
zij in juli 2013 concludeerde dat de richtlijnen in grote lijnen geschikt zijn voor de doeleinden en
dat de voordelen groter zijn dan de kosten, maar dat bepaalde tekortkomingen blijven bestaan,
zoals de toepassing op werknemers in de openbare sector, zeevarenden en kmo's, en dat bepaalde
definities verdere beoordeling en discussie behoeven (SWD(2013)0293). Een herschikking van
de richtlijnen inzake voorlichting en raadpleging (C(2015)2303) werd overwogen, maar die lijkt
nu van de baan te zijn, aangezien deze niet in het werkprogramma van de Commissie voor 2016,
noch in dat voor 2017, wordt vermeld.
Met betrekking tot zeevarenden heeft het Parlement tijdens de plenaire zitting in juli 2015 het
verslag over het voorstel voor een richtlijn betreffende zeevarenden aangenomen, waarover
de sociale partners in het kader van het Comité voor sociale dialoog in de havensector
onderhandelingen hebben gevoerd. Door middel van deze richtlijn zal een einde worden
gemaakt aan de uitsluiting van zeevarenden van de bestaande richtlijnen inzake voorlichting en
raadpleging van werknemers in de Europese Unie.
Een tweede groep van richtlijnen omvat de rechten van werknemers om te worden voorgelicht
en geraadpleegd in situaties met een transnationale component:
— Richtlijn 94/45/EG van de Raad van 22 september 1994, zoals gewijzigd door

Richtlijn 2009/38/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de instelling van een
Europese ondernemingsraad: deze richtlijn bevat algemene regels die moeten garanderen
dat werknemers van grote multinationale ondernemingen en fuserende ondernemingen
worden voorgelicht en geraadpleegd. In Europese ondernemingsraden komen het
hoofdbestuur en werknemersvertegenwoordigers uit heel Europa bijeen om onderwerpen
zoals de prestaties van de onderneming, de vooruitzichten, de werkgelegenheid,
de herstructurering en het personeelsbeleid te bespreken. Werknemers hebben ook
bepaalde rechten gekregen betreffende voorlichting en raadpleging op het gebied van
arbeidsomstandigheden. In april 2011 behartigden 18 000 werknemersvertegenwoordigers
in Europese ondernemingsraden de belangen van 18 miljoen werknemers;

— Richtlijn 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende
het openbaar overnamebod, op grond waarvan de werknemers of hun vertegenwoordigers
de mogelijkheid moet worden geboden hun standpunt over de vermoedelijke gevolgen van
het bod voor de werkgelegenheid uiteen te zetten. De gebruikelijke regels met betrekking
tot de voorlichting en raadpleging van werknemers zijn eveneens van toepassing;

— Richtlijn 2011/35/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 betreffende
fusies van naamloze vennootschappen (codificatie en intrekking van Richtlijn 78/855/
EEG), waarin wordt bepaald dat werknemers van fuserende bedrijven dezelfde
bescherming genieten als werknemers die bij de overgang van ondernemingen betrokken
zijn.

In 2017 publiceert de Commissie een Refit-evaluatie van de richtlijn inzake de instelling van een
Europese ondernemingsraad, evenals richtsnoeren met betrekking tot diezelfde richtlijn die erop
zijn gericht de tenuitvoerlegging te verbeteren en meer rechtszekerheid tot stand te brengen.
Een derde groep richtlijnen legt regels vast die van toepassing zijn in situaties met een
transnationale component en geeft werknemers ten dele medezeggenschap in de besluitvorming:
— Richtlijn 2001/86/EG van de Raad van 8 oktober 2001 tot aanvulling van het statuut

van de Europese vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers: het
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statuut voor de Europese naamloze vennootschap, goedgekeurd bij Verordening (EG)
nr. 2157/2001 van de Raad, is aangevuld met een richtlijn die regels vaststelt voor de
participatie van werknemers bij beslissingen betreffende de strategische ontwikkeling
van de vennootschap. Werknemers worden niet alleen via een soortgelijk orgaan als de
Europese ondernemingsraad voorgelicht en geraadpleegd, er is ook in de mogelijkheid
voorzien dat werknemersvertegenwoordigers lid zijn van bestuursorganen indien deze
vorm van participatie in de nationale oprichtende ondernemingen wordt toegepast, wat in
de stelsels van veel lidstaten het geval is (het zogenaamde „voor-en-na-beginsel”);

— Richtlijn 2003/72/EG van de Raad van 22 juli 2003 tot aanvulling van het statuut van
een Europese coöperatieve vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers
(Verordening (EG) nr. 1435/2003 van de Raad): in deze richtlijn worden regels vastgesteld
voor de mechanismen die er in Europese coöperatieve vennootschappen (ECV's) voor
moeten zorgen dat vertegenwoordigers van werknemers invloed kunnen uitoefenen op
het bestuur van de onderneming. Coöperaties hebben een specifiek bestuursmodel dat is
gebaseerd op gezamenlijk eigendom, democratische participatie en bestuur door de leden;

— Richtlijn 2005/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005
betreffende grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen bevat eveneens
regels voor de vaststelling van een regeling voor de participatie van werknemers die van
toepassing is op de gefuseerde onderneming.

Na in 2006 haar voorstellen te hebben ingetrokken heeft de Commissie in 2012 een voorstel
ingediend betreffende het statuut van de Europese stichting (FE). In maart 2015 heeft zij
dit voorstel ingetrokken. Op 14 maart 2013 hebben leden van het Europees Parlement de
Commissie verzocht om onverwijld „een of meerdere voorstellen in te dienen krachtens welke
onderlinge maatschappijen de mogelijkheid krijgen op Europees niveau en over de grenzen
heen te opereren”. Dit stuit op weerstand in sommige lidstaten die elk een voorstel kunnen
blokkeren dat zoals hier artikel 352 VWEU (subsidiaire bevoegdheden) als rechtsgrondslag
heeft en waarvoor eenparigheid van stemmen en goedkeuring door het Parlement nodig is.
Daarom heeft de Commissie recent besloten de voor een wetgevingsvoorstel gewoonlijk
gebruikte publieke raadpleging en effectbeoordeling niet uit te voeren. In de plaats daarvan
heeft de Commissie, zoals aangekondigd in het Initiatief voor sociaal ondernemerschap
(COM(2011)0682), een adviesgroep van belanghebbenden (GECES) met verschillende
lidstaten en externe deskundigen opgericht om binnen het bestaande wettelijke kader de
uitdagingen aan te pakken waarmee onderlinge maatschappijen lijken te worden geconfronteerd
bij grensoverschrijdende activiteiten. Deze deskundigengroep heeft in oktober 2016 een
verslag afgerond waarin op onderzoek gebaseerde aanbevelingen worden gedaan voor concrete
maatregelen om de ontwikkeling van de sociale economie en sociale ondernemingen te
stimuleren. Die aanbevelingen hadden betrekking op aspecten als het vergroten van de
zichtbaarheid, het helpen bij de toegang tot financiering, het bieden van een gunstig wet- en
regelgevingskader en het verhogen van financiële steun van de EU.
De vierde groep bestaat uit: twee sectoroverschrijdende overeenkomsten tussen sociale partners,
zoals uitgevoerd door de Raad (Richtlijn 97/81/EG inzake deeltijdarbeid en Richtlijn 99/70/
EG inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd), Richtlijn 2008/104/EG betreffende
uitzendarbeid en verschillende richtlijnen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het
werk, die impliciet bepalingen betreffende voorlichting en raadpleging bevatten. Werknemers
met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moeten bijvoorbeeld door hun werkgever
worden geïnformeerd over permanente betrekkingen.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0682
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C. Andere initiatieven
Tegen de achtergrond van de groeiende internationale dimensie van de bedrijfsorganisatie
en de toenemende nadruk op maatschappelijk verantwoord ondernemen, met inbegrip van
nieuwe dialoogvormen tussen de bedrijfsleiding en de werknemers, zijn ondernemingen en
werknemersvertegenwoordigers begonnen transnationale bedrijfsovereenkomsten (TBO's) af te
sluiten. De teksten van TBO's kunnen verschillende vormen aannemen en worden gezamenlijk
opgesteld door vertegenwoordigers van een bedrijf of een groep bedrijven enerzijds en
één of meer werknemersorganisaties anderzijds voor toepassing in meer dan één lidstaat.
Eind 2016 bestonden er wereldwijd 265 van dit soort overeenkomsten in 178 bedrijven
met in totaal meer dan 10 miljoen werknemers. Deze benadering kan evenwel juridische
en politieke problemen doen ontstaan wat betreft de betrekkingen tussen de verschillende
verticale niveaus van de sociale dialoog (internationaal, Europees en nationaal) en de horizontale
toepassingsgebieden (intersectoraal, sectorspecifiek en op bedrijfsniveau). Bovendien kunnen er
discrepanties ontstaan tussen het transnationale toepassingsgebied van overeengekomen TBO's
en nationale normen en bevoegdheden, en bestaan er weinig mechanismen voor de beslechting
van geschillen.
De EU heeft tot doel de ontwikkeling van transnationale bedrijfsovereenkomsten te begeleiden
en monitoren door de uitwisseling van ervaring en onderzoek te ondersteunen.
In zijn resolutie van 12 september 2013 over grensoverschrijdende collectieve onderhandelingen
en transnationale sociale dialoog heeft het Parlement voorgesteld dat de Commissie nagaat
of voor TBO's een facultatief Europees rechtskader aangenomen moet worden, teneinde
te zorgen voor meer rechtszekerheid en een grotere transparantie, met een clausule om te
waarborgen dat het sluiten van een TBO niet leidt tot het omzeilen van nationale collectieve
arbeidsovereenkomsten.
Na een openbare raadpleging in 2016 heeft de Commissie in april 2017 de Europese pijler van
sociale rechten gepubliceerd. Deze pijler geeft alle werknemers in alle sectoren het recht om
rechtstreeks of via hun vertegenwoordigers te worden voorgelicht en geraadpleegd over alle
zaken die hen aangaan, zoals de overdracht, herstructurering en fusie van ondernemingen en
collectieve ontslagen. Met deze pijler gaat men een stapje verder dan het huidige acquis van de
Unie, doordat deze ongeacht het aantal betrokken werknemers van toepassing is en het materiële
toepassingsgebied ervan zowel de herstructurering als de fusie van ondernemingen omvat. Het
gaat bovendien niet alleen om het recht om te worden voorgelicht, maar ook om te worden
geraadpleegd over de voornoemde handelingen van de onderneming; zo houdt de pijler een
uitwisseling van standpunten en het aangaan van een lopende dialoog met de werkgever in.

ROL VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Het Parlement heeft meerdere resoluties aangenomen waarin het ertoe oproept werknemers
het recht te geven om bij de besluitvorming in een onderneming betrokken te worden. Het
recht van werknemers op voorlichting, raadpleging en participatie moet zowel voor nationale
als transnationale ondernemingen en ongeacht de rechtsvorm gelden. In zijn resolutie van
19 februari 2009 over de toepassing van Richtlijn 2002/14/EG tot vaststelling van een
algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers in de Europese
Gemeenschap heeft het Parlement op basis van het beginsel van gelijke behandeling van
alle werknemers opnieuw gevraagd werknemers van de openbare sector op te nemen in het
toepassingsgebied van de richtlijnen inzake voorlichting en raadpleging.
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Het standpunt van het Parlement gaat verder dan voorlichting en raadpleging op zich
en stelt dat werknemers ook het recht moeten krijgen om deel te nemen aan de
besluitvorming omtrent, bijvoorbeeld, de invoering van nieuwe technologieën en wijzigingen
in de werkorganisatie, de productie en de economische planning. Momenteel wordt een
initiatiefverslag over de deelname aan besluitvorming in raden van commissarissen door het
Parlement behandeld. In het ontwerpverslag (2015/2222(INI)) wordt gepleit voor de invoering
van EU-minimumregels in bestaande richtlijnen, met inbegrip van de vereiste om de eenheid
van zetel te waarborgen, zodat ontwijking van de werknemersvertegenwoordiging in de raad
van commissarissen wordt voorkomen. Tevens wordt verzocht normen te ontwikkelen voor de
aan de werknemersvertegenwoordiging in de raad van commissarissen te stellen regels, die als
overkoepelend model in de vorm van een richtlijn van toepassing zullen zijn op alle richtlijnen
in het Europese vennootschapsrecht. Bovendien wordt aanbevolen minimumnormen vast te
stellen, bijvoorbeeld over de gelijke rechten van werknemersvertegenwoordigers in vergelijking
met vertegenwoordigers van de leiding en gendergelijkheid in de raad van commissarissen.
In zijn resolutie van 15 januari 2013 met aanbevelingen aan de Commissie betreffende
informatie voor en raadpleging van werknemers, anticipatie en beheer van herstructurering
verzoekt het Parlement de Commissie om zo spoedig mogelijk een voorstel voor een
rechtshandeling in te dienen waardoor werknemersvertegenwoordigers tijdig volledig worden
geïnformeerd over elke voorgestelde herstructureringsoperatie, met inbegrip van de reden voor
de keuze van de maatregelen die worden overwogen ter verwezenlijking van de doelstellingen en
een termijn die betekenisvolle raadpleging mogelijk maakt. Deze tijdige raadpleging moet het de
betrokken ondernemingen en hun werknemersvertegenwoordigers mogelijk maken collectieve
overeenkomsten te sluiten over kwesties die voortvloeien uit de voorgestelde herstructurering.
Vervolgens heeft de Commissie op 13 december 2013 een mededeling aangenomen met een
voorstel voor een EU-kwaliteitskader voor anticipatie op veranderingen en herstructurering
(COM(2013)0882), waarin wordt geëist dat bepaalde beginselen en goede praktijken met
betrekking tot anticipatie op veranderingen en beheer van herstructureringsactiviteiten in
bedrijven en door openbare autoriteiten beter worden geïdentificeerd, toegepast en gemonitord.
In zijn resolutie van 22 oktober 2014 over het Europees semester voor coördinatie van het
economisch beleid: uitvoering van de prioriteiten voor 2014 heeft het Parlement echter zijn
vraag herhaald om een wetgevingsvoorstel te formuleren dat ervoor zorgt dat het bedrijfsleven
in de EU zich op economisch en sociaal verantwoorde wijze aan veranderingen kan aanpassen,
met behoud van de rechten van werknemers en zonder al te grote regeldruk voor bedrijven en
met name kmo's.
In 2017 presenteert de Commissie een verslag over de tenuitvoerlegging van het kwaliteitskader.
Hierin zal rekening worden gehouden met de bevindingen van een onafhankelijk onderzoek,
de ervaring die is opgedaan bij recente herstructureringen (bijvoorbeeld de Caterpillar-zaak)
en de resultaten van de openbare raadpleging over de Europese pijler van sociale rechten die
op 31 december 2016 is afgerond, om te beoordelen of er meer maatregelen moeten worden
genomen.
Meer recentelijk heeft het Parlement in zijn resolutie van 19 januari 2017 over de Europese
pijler van sociale rechten eraan herinnerd dat het waardevol is om werknemers te betrekken bij
de besluitvorming en het beheer van een onderneming om goed gebruik te maken van nieuwe
organisatievormen van werk en te anticiperen op economische veranderingen, en noemde het
ondernemingen van de sociale economie, zoals coöperaties, een goed voorbeeld voor wat betreft
de creatie van kwaliteitsbanen, ondersteuning van sociale inclusie en bevordering van een
participerende economie.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2015/2222(INI)
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In zijn resolutie van 5 oktober 2016 over de behoefte aan een Europees
herindustrialiseringsbeleid in het licht van de recente Caterpillar- en Alstom-zaken verzocht
het Parlement de betrokken instanties toe te zien op de volledige naleving van de nationale en
Europese regelgeving inzake voorlichting en raadpleging van werknemers door alle betrokken
partijen, in het bijzonder bij herstructureringen.
Marion Schmid-Drüner
06/2017
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