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BEKNOPTE MOTIVERING

Het pakket vennootschapsrecht, waar dit voorstel voor een richtlijn met betrekking tot 
grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen deel van uitmaakt, is een welkome 
stap op weg naar duidelijke regels voor vennootschappen die hun vrijheid van vestiging 
binnen de interne markt willen uitoefenen. 

Op dit moment lopen de wetgevingen in de verschillende lidstaten uiteen, wat 
rechtsonzekerheid in de hand werkt en ondernemingen ervan weerhoudt om 
grensoverschrijdend actief te zijn. De wetgeving van de lidstaten, met name op het gebied van 
grensoverschrijdende fusies, moet dus consistenter worden. 

De rapporteur is van oordeel dat deze regels eenvoudig, eenvormig, duidelijk en gemakkelijk 
te handhaven moeten zijn, de mobiliteit moeten verbeteren en tegelijkertijd de rechten van de 
belanghebbenden en werknemers van vennootschappen moeten beschermen. Bij regels die 
lastig te handhaven of onduidelijk zijn, is de kans groot dat zij door de lidstaten op 
verschillende manieren worden geïnterpreteerd en op minder doeltreffende wijze worden 
gehandhaafd, wat kan leiden tot versnippering van de interne markt. Regels die onduidelijk 
zijn, zijn moeilijk te handhaven en leiden niet tot een betere bescherming van werknemers.

Bescherming van belanghebbenden van de onderneming, met inbegrip van werknemers, is 
essentieel. In dat kader moeten er maatregelen genomen worden om een einde te maken aan 
de oprichting van brievenbusmaatschappijen binnen de interne markt. Dergelijke 
beschermingsmaatregelen moeten evenwel redelijk en evenredig zijn en mogen eerlijke 
werknemers niet ontmoedigen hun onderneming over de grens uit te breiden.

De procedure voor grensoverschrijdende  omzetting is voor zowel vennootschappen als voor 
de bevoegde autoriteiten zeer ingewikkeld en neemt veel tijd in beslag. Daarnaast zijn er 
andere onderwerpen die aandacht verdienen, zoals gevoelige bedrijfsinformatie, 
onvoorspelbaarheid en de beginselen van rechtszekerheid. 

De rapporteur is ingenomen met en spreekt haar steun uit voor de specifieke maatregelen in 
het voorstel op grond waarvan de lidstaten een diepgaande beoordeling van de vennootschap 
kunnen (laten) verrichten als zij ernstige vermoedens hebben dat de onderneming opzettelijk 
tracht bepaalde wetgeving te omzeilen of schenden (brievenbusmaatschappijen).  In dit kader 
is de rapporteur er voorstander van dat ondernemingen niet moeten hoeven bewijzen dat zij 
niet proberen de geldende wetgeving te omzeilen of schenden.  Voorgesteld wordt het vereiste 
op te nemen dat de bevoegde instantie van de lidstaat van vertrek de grensoverschrijdende 
omzetting niet mag toestaan als zij vaststelt dat de desbetreffende onderneming probeert 
wetgeving te schenden of opzettelijk te omzeilen. 

Daarnaast stelt de rapporteur voor dat de Commissie gemeenschappelijke richtsnoeren voor 
de lidstaten ontwikkelt, die de bevoegde instanties kunnen helpen bij het bepalen van situaties 
waarin een grondiger analyse van de bedrijfsvoering van een onderneming noodzakelijk zou 
zijn. 

Met betrekking tot beheersverslagen en verslagen over grensoverschrijdende omzettingen, 
fusies en splitsingen pleit de rapporteur voor eenvoudiger regels inzake de betrokkenheid van 
werknemers en wijst zij erop dat de voorgestelde richtlijn niet zou moeten leiden tot meer 
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administratieve lasten voor ondernemingen. In dit kader heeft de rapporteur het voorstel in 
overeenstemming gebracht met bestaande en doeltreffende Uniewetgeving inzake informatie 
en raadpleging van werknemers, meer bepaald Richtlijn 2002/14/EG tot vaststelling van een 
algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van werknemers, Richtlijn 
2001/23/EG betreffende overgang van ondernemingen en Richtlijn 2009/38/EG inzake de 
instelling van een Europese ondernemingsraad. 

Met betrekking tot de participatie van werknemers heeft de rapporteur geprobeerd het voorstel 
op één lijn te brengen met de bestaande wetgeving inzake fusies (Richtlijn (EU) 2017/1132), 
om ervoor te zorgen dat bij omzettingen en fusies dezelfde regels gelden. Daarmee wordt 
beoogd te voorkomen dat er nieuwe ingewikkelde regels voor ondernemingen worden 
gecreëerd. 

AMENDEMENTEN

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de bevoegde Commissie juridische 
zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) Vennootschappen spelen een 
cruciale rol als het gaat om het stimuleren 
van economische groei, het scheppen van 
banen en het aantrekken van 
investeringen in de Europese Unie. Zij 
leveren in economisch en sociaal opzicht 
een belangrijke bijdrage aan de 
samenleving in haar geheel. Om hun 
potentieel optimaal te kunnen benutten, 
moeten zij gebruik kunnen maken van de 
mogelijkheden die de eengemaakte markt 
hen biedt om grensoverschrijdend 
activiteiten te ontplooien en deze 
activiteiten verder uit te breiden. Richtlijn 
2005/56/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 26 oktober 2005 
betreffende grensoverschrijdende fusies 
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van kapitaalvennootschappen heeft een 
grote invloed gehad op de activiteiten op 
het gebied van grensoverschrijdende 
fusies tussen de lidstaten, doordat deze 
richtlijn voorzag in een geharmoniseerd 
algemeen kader voor fusies, met 
vereenvoudigde procedures, lagere kosten 
en kortere termijnen. Ook op het gebied 
van grensoverschrijdende omzettingen en 
splitsingen moeten deze voordelen 
genoten kunnen worden.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Bij gebreke van harmonisatie van 
het Unierecht behoort de omschrijving van 
het element van aanknoping dat bepaalt 
onder welk nationaal recht een 
vennootschap valt, overeenkomstig 
artikel 54 VWEU tot de desbetreffende 
bevoegdheid van elke lidstaat. In artikel 54 
VWEU worden de statutaire zetel, het 
hoofdbestuur en de hoofdvestiging van 
een vennootschap als element van 
aanknoping op gelijke voet geplaatst. 
Wanneer, zoals in rechtspraak is 
verduidelijkt42, de lidstaat waar de nieuwe 
vestiging plaatsvindt, namelijk de lidstaat 
van bestemming, alleen de verplaatsing 
van de statutaire zetel oplegt als element 
van aanknoping voor het bestaan van een 
vennootschap naar nationaal recht, sluit 
het feit op zich dat alleen de statutaire 
zetel (en niet het hoofdbestuur of de 
hoofdvestiging) wordt verplaatst, daarom 
niet uit dat de vrijheid van vestiging 
overeenkomstig artikel 49 VWEU kan 
worden toegepast. De keuze van een 
specifieke vennootschapsvorm in 
grensoverschrijdende fusies, omzettingen 
of splitsingen of de keuze van een lidstaat 
van vestiging zijn inherent aan de 
uitoefening in de eengemaakte markt van 

(3) Bij gebreke van harmonisatie van 
het Unierecht behoort de omschrijving van 
het element van aanknoping dat bepaalt 
onder welk nationaal recht een 
vennootschap valt, overeenkomstig 
artikel 54 VWEU tot de desbetreffende 
bevoegdheid van elke lidstaat.
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de door het VWEU gegarandeerde 
vrijheid van vestiging.

__________________ __________________

42Arrest van het Hof van 25 oktober 2017, 
Polbud – Wykonawstwo, C-106/16, 
ECLI:EU:C:2017:804, punt 29.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Door deze ontwikkelingen in de 
rechtspraak zijn voor vennootschappen en 
ondernemingen in de eengemaakte markt 
nieuwe kansen ontstaan om economische 
groei, daadwerkelijke concurrentie en 
productiviteit te bevorderen. Tegelijkertijd 
dient de doelstelling van een eengemaakte 
markt zonder interne grenzen voor 
vennootschappen ook in overeenstemming 
te worden gebracht met andere 
doelstellingen van Europese integratie 
zoals sociale bescherming (met name
bescherming van werknemers), 
bescherming van schuldeisers en 
bescherming van aandeelhouders.
Aangezien er geen geharmoniseerde regels 
bestaan die specifiek gelden voor 
grensoverschrijdende omzettingen, streven
de lidstaten deze doelstellingen na met een 
aantal heterogene wettelijke regelingen en 
administratieve praktijken. Bijgevolg zijn 
vennootschappen reeds in staat 
grensoverschrijdende fusies aan te gaan 
maar krijgen zij met een aantal wettelijke 
of praktische moeilijkheden te maken 
wanneer zij een grensoverschrijdende 
omzetting willen aangaan. Voorts voorziet 
de nationale wetgeving van een groot 
aantal lidstaten in een procedure voor 
binnenlandse omzetting maar wordt geen 
evenwaardige procedure geboden voor 
grensoverschrijdende omzettingen.

(4) Door deze ontwikkelingen in de 
rechtspraak zijn voor vennootschappen en 
ondernemingen in de eengemaakte markt 
nieuwe kansen ontstaan om economische 
groei, daadwerkelijke concurrentie en 
productiviteit te bevorderen. Doordat er 
echter geen sprake was van een gelijk 
speelveld in de vorm van samenhangende 
sociale en fiscale regels, gingen deze 
ontwikkelingen gepaard met een wildgroei 
aan brievenbusondernemingen en 
onrechtmatige praktijken, waarbij 
kunstmatige constructies werden opgezet, 
verplichtingen op het gebied van 
belastingen en sociale zekerheid werden 
omzeild en de rechten van werknemers 
werden ondermijnd. De doelstelling van 
een eengemaakte markt zonder interne 
grenzen voor vennootschappen moet 
verenigbaar zijn met andere doelstellingen 
van Europese integratie, zoals sociale 
bescherming voor iedereen, bescherming 
van de rechten van werknemers, 
bescherming van schuldeisers en 
bescherming van aandeelhouders, en de 
bestrijding van onregelmatigheden die ten 
koste gaan van de financiële belangen 
van de Unie, zoals het witwassen van geld 
of belastingontduiking. Aangezien er geen 
geharmoniseerde regels bestaan die 
specifiek gelden voor grensoverschrijdende 
omzettingen, hebben de lidstaten 
uiteenlopende wettelijke regelingen en 
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administratieve praktijken ontwikkeld. 
Bijgevolg zijn vennootschappen reeds in 
staat grensoverschrijdende fusies aan te 
gaan maar krijgen zij met een aantal 
wettelijke of praktische moeilijkheden te 
maken wanneer zij een 
grensoverschrijdende omzetting willen 
aangaan. Voorts voorziet de nationale 
wetgeving van een groot aantal lidstaten in 
een procedure voor binnenlandse 
omzetting, maar wordt geen evenwaardige 
procedure geboden voor 
grensoverschrijdende omzettingen.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het is dan ook aangewezen te 
voorzien in procedurele en materiële regels 
voor grensoverschrijdende omzettingen die 
zullen bijdragen tot de afschaffing van de 
beperkingen op de vrijheid van vestiging 
en tegelijkertijd een passende en 
evenredige bescherming zullen bieden voor 
belanghebbenden zoals werknemers, 
schuldeisers en 
minderheidsaandeelhouders.

(6) Het is dan ook aangewezen te 
voorzien in procedurele en materiële regels 
voor grensoverschrijdende omzettingen die 
zullen bijdragen tot de afschaffing van de 
beperkingen op de vrijheid van vestiging 
en tegelijkertijd een passende en 
evenredige bescherming zullen bieden voor 
belanghebbenden zoals schuldeisers en 
minderheidsaandeelhouders en, met name, 
werknemers.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Bij het definiëren van de term 
"raadpleging" moet rekening worden 
gehouden met de doelstelling dat 
uitgebrachte adviezen van nut moeten zijn 
voor de besluitvorming. Dit impliceert dat 
raadpleging moet plaatsvinden op een 
passend tijdstip en op passende wijze en 
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dat ook de inhoud passend moet zijn.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) Bij deze richtlijn worden 
minimumvoorschriften vastgesteld die van 
toepassing zijn in alle lidstaten, waarbij 
wordt toegestaan en aangemoedigd dat de 
lidstaten voorzien in een gunstiger 
bescherming van werknemers.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het recht om een bestaande 
vennootschap die in een andere lidstaat is 
opgericht, om te zetten in een 
vennootschap naar het recht van een andere 
lidstaat kan in sommige omstandigheden 
ook worden gebruikt voor onrechtmatige 
doeleinden, zoals het omzeilen van
arbeidsnormen, 
socialezekerheidsbetalingen, fiscale 
verplichtingen, rechten van schuldeisers of 
minderheidsaandeelhouders of regels voor 
werknemersparticipatie. Om dergelijke 
mogelijke misbruiken aan te pakken, als 
algemeen beginsel van Unierecht, moeten 
de lidstaten er zorg voor dragen dat 
vennootschappen de procedures voor 
grensoverschrijdende omzetting niet 
aanwenden om kunstmatige constructies op 
te zetten die tot doel hebben onterechte 
belastingvoordelen te verkrijgen of de 
wettelijke of contractuele rechten van 
werknemers, schuldeisers of deelnemers in 
de vennootschap aan te tasten. Aangezien 
het gaat om een afwijking van een 

(7) Het recht om een bestaande 
vennootschap die in een andere lidstaat is 
opgericht, te fuseren, te splitsen of om te 
zetten in een vennootschap naar het recht 
van een andere lidstaat mag nooit worden 
gebruikt voor onrechtmatige doeleinden, 
zoals het omzeilen van arbeidsnormen, 
socialezekerheidsbetalingen, fiscale 
verplichtingen, rechten van schuldeisers of 
minderheidsaandeelhouders of regels voor 
werknemersparticipatie, zoals bijvoorbeeld 
het geval is bij brievenbusondernemingen. 
Om dergelijke mogelijke misbruiken aan te 
pakken, als algemeen beginsel van 
Unierecht, moeten de lidstaten er zorg voor 
dragen dat vennootschappen de procedures 
voor grensoverschrijdende omzetting, fusie 
of splitsing niet aanwenden om 
kunstmatige constructies op te zetten die 
uitsluitend of ten dele tot doel hebben 
belastingvoordelen of voordelen voor de 
sociale zekerheid te verkrijgen, of de 
wettelijke of contractuele rechten van 
werknemers, schuldeisers of deelnemers in 
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fundamentele vrijheid, dient de strijd 
tegen misbruiken strikt te worden 
geïnterpreteerd en te worden gebaseerd op 
een individuele beoordeling van alle 
relevante omstandigheden. Er moet een 
procedureel en materieel kader worden 
opgesteld waarin de beoordelingsmarge en 
de diversiteit in de aanpak waarover de 
lidstaten in dat verband beschikken, 
worden omschreven en tegelijkertijd de 
regels worden bepaald om de maatregelen 
te stroomlijnen die de nationale instanties 
in overeenstemming met het Unierecht 
moeten nemen in de strijd tegen 
misbruiken.

de vennootschap aan te tasten. De strijd 
tegen misbruiken dient te worden 
gebaseerd op een individuele beoordeling 
van alle relevante omstandigheden. Er 
moet een gemeenschappelijk procedureel 
en materieel kader worden opgesteld 
waarin de regels worden bepaald om de 
maatregelen te stroomlijnen die de 
nationale instanties in overeenstemming 
met het Unierecht moeten nemen in de 
strijd tegen misbruiken, en waarin tevens, 
indien dit strikt noodzakelijk is, de 
beoordelingsmarge waarover de lidstaten 
beschikken, wordt omschreven.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om mogelijk te maken dat in de 
procedure voor de grensoverschrijdende 
omzetting de legitieme belangen van alle 
belanghebbenden in aanmerking worden 
genomen, moet de vennootschap het 
voorstel voor de grensoverschrijdende 
omzetting openbaar maken. Dit moet de 
belangrijkste informatie over de 
voorgestelde grensoverschrijdende 
omzetting bevatten, waaronder de beoogde 
nieuwe vennootschapsvorm, de 
oprichtingsakte en het voorgestelde tijdpad 
voor de omzetting. De leden, de 
schuldeisers en de werknemers van de 
vennootschap die de grensoverschrijdende 
omzetting aangaat, moeten hiervan op de 
hoogte worden gesteld zodat zij 
opmerkingen kunnen indienen over de 
voorgestelde omzetting.

(10) Om mogelijk te maken dat in de 
procedure voor de grensoverschrijdende 
omzetting de legitieme belangen van alle 
belanghebbenden in aanmerking worden 
genomen, moet de vennootschap het 
voorstel voor de grensoverschrijdende 
omzetting openbaar maken. Dit moet de 
informatie over de voorgestelde 
grensoverschrijdende omzetting bevatten, 
waaronder de beoogde nieuwe 
vennootschapsvorm, de oprichtingsakte en 
het voorgestelde tijdpad voor de omzetting. 
De deelnemers in de vennootschap, de 
schuldeisers en de werknemers van de 
vennootschap die de grensoverschrijdende 
omzetting aangaat, moeten hiervan op de 
hoogte worden gesteld en de informatie 
tijdig ontvangen zodat zij opmerkingen 
kunnen indienen over de voorgestelde 
omzetting.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn



PE625.383v02-00 10/94 AD\1168770NL.docx

NL

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om haar werknemers informatie te 
verstrekken, dient de vennootschap die de 
omzetting aangaat, een verslag op te 
stellen waarin de gevolgen van de 
voorgestelde grensoverschrijdende 
omzetting voor de werknemers worden 
toegelicht. In het verslag moet met name 
worden toegelicht welke gevolgen de 
voorgestelde grensoverschrijdende 
omzetting heeft voor de instandhouding 
van de werkgelegenheid, of er zich 
materiële veranderingen voordoen in de 
dienstverbanden en in de 
vestigingsplaatsen van de onderneming en 
hoe elk van deze factoren van invloed zou 
zijn op de dochterondernemingen van de 
vennootschap. Dit vereiste hoeft echter 
niet te worden toegepast indien het 
bestuursorgaan van de vennootschap 
alleen uit werknemers van de 
vennootschap bestaat. Het verslag dient te 
worden opgesteld onverminderd de 
toepasselijke informatie- en 
raadplegingsprocedures die op nationaal 
niveau zijn ingesteld overeenkomstig 
Richtlijn 2002/14/EG van het Europees 
Parlement en de Raad43 of Richtlijn 
2009/38/EG van het Europees Parlement 
en de Raad44.

(12) Om de werknemers van de 
vennootschap informatie te verstrekken, 
dient dit verslag onder meer een 
toelichting te bevatten van de gevolgen 
van de voorgestelde grensoverschrijdende 
omzetting voor werknemers en/of hun 
vertegenwoordigers. Om dubbel werk te 
voorkomen, mogen vennootschappen 
ervoor kiezen dit verslag te combineren 
met het verslag voor de deelnemers in de 
vennootschap. In het verslag moet met 
name worden toegelicht welke gevolgen de 
voorgestelde grensoverschrijdende 
omzetting heeft voor de instandhouding 
van de werkgelegenheid, of er zich 
materiële veranderingen voordoen in de 
dienstverbanden, in de toepassing van 
collectieve arbeidsovereenkomsten en in 
de locatie van het hoofdbestuur of de 
vestigingsplaatsen van de onderneming en 
hoe elk van deze factoren van invloed zou 
zijn op de dochterondernemingen van de 
vennootschap. Het vereiste om bepaalde 
specifieke informatie te vermelden geldt 
echter niet als de vennootschap geen 
andere werknemers heeft dan degenen die 
deel uitmaken van het bestuursorgaan, en 
deze informatie moet tijdig worden 
verstrekt. Het verslag dient te worden 
opgesteld onverminderd de toepasselijke 
informatie- en raadplegingsprocedures die 
op nationaal niveau zijn ingesteld 
overeenkomstig Richtlijn 2002/14/EG van 
het Europees Parlement en de Raad43 of 
Richtlijn 2009/38/EG van het Europees 
Parlement en de Raad44. De opstelling van 
dit verslag mag niet gepaard gaan met 
onnodige administratieve vereisten en er 
mag geen sprake zijn van overlapping met 
bestaande vereisten.

__________________ __________________

Richtlĳn 2002/14/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 11 maart 2002 

Richtlĳn 2002/14/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 11 maart 2002 
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tot vaststelling van een algemeen kader 
betreffende de informatie en de 
raadpleging van de werknemers in de 
Europese Gemeenschap (PB L 80 van 
23.3.2002, blz. 29).

tot vaststelling van een algemeen kader 
betreffende de informatie en de 
raadpleging van de werknemers in de 
Europese Gemeenschap (PB L 80 van 
23.3.2002, blz. 29).

Richtlijn 2009/38/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 6 mei 2009 
inzake de instelling van een Europese
ondernemingsraad of van een procedure in 
ondernemingen of concerns met een 
communautaire dimensie ter informatie en 
raadpleging van de werknemers 
(herschikking) (PB L 122 van 16.5.2009, 
blz. 28).

Richtlijn 2009/38/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 6 mei 2009 
inzake de instelling van een Europese 
ondernemingsraad of van een procedure in 
ondernemingen of concerns met een 
communautaire dimensie ter informatie en 
raadpleging van de werknemers 
(herschikking) (PB L 122 van 16.5.2009, 
blz. 28).

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) De vrijheid van vestiging 
en de ontwikkeling van de interne markt 
zijn geen op zichzelf staande beginselen of 
doelstellingen van de Unie. Met name in 
het kader van deze richtlijn moeten ze 
altijd in evenwicht worden gebracht met 
de beginselen en doelstellingen van de 
Unie inzake sociale vooruitgang, de 
bevordering van een hoog niveau van 
werkgelegenheid en de waarborging van 
een adequate sociale bescherming, zoals 
verankerd in artikel 3 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie en 
artikel 9 VWEU. Het is daarom duidelijk 
dat de ontwikkeling van de interne markt 
moet bijdragen aan sociale cohesie en 
opwaartse sociale convergentie, en geen 
concurrentie tussen sociale stelsels mag 
aanwakkeren of druk mag uitoefenen op 
die stelsels om hun normen te verlagen.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
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Overweging 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) Het beleid van de Unie 
moet ook bijdragen aan de bevordering en 
versterking van de sociale dialoog in de 
zin van artikel 151 VWEU. Derhalve heeft 
deze richtlijn tevens ten doel de rechten 
van werknemers inzake informatie, 
raadpleging en medezeggenschap te 
waarborgen en ervoor te zorgen dat 
grensoverschrijdende mobiliteit van 
vennootschappen nooit gepaard gaat met
aantasting van deze rechten. Informatie, 
raadpleging en medezeggenschap van 
werknemers is cruciaal om dergelijke 
acties te doen slagen.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 quater) De vrijheid van vestiging 
mag ook op geen enkele manier afbreuk 
doen aan de beginselen inzake de 
bestrijding van fraude en alle andere 
onwettige activiteiten waardoor de 
financiële belangen van de Unie worden 
geschaad, zoals bedoeld in artikel 310 
VWEU.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 quinquies)Het is noodzakelijk om te 
zorgen voor consistentie voor 
ondernemingen en werknemers, zodat 
overlapping met bestaande Uniewetgeving 
wordt vermeden. Richtlijn 2002/14/EG, 
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Richtlijn 2001/23/EG1bis en Richtlijn 
2009/38/EG bevatten reeds vereisten 
inzake informatie en raadpleging van 
werknemers die van toepassing zijn op 
grensoverschrijdende omzettingen, fusies 
en splitsingen. Om onnodige 
administratieve lasten te voorkomen, is 
het belangrijk dat deze richtlijn de 
bestaande richtlijnen aanvult en dat de 
huidige bepalingen inzake informatie, 
raadpleging en medezeggenschap van 
werknemers niet worden ondergraven.

__________________

1bisRichtlĳn 2001/23/EG van de Raad van 
12 maart 2001 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 ondernemingen of 
vestigingen (PB L 82 van 22.3.2001, blz. 
16).

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Om na te gaan of de informatie die 
in het voorstel tot omzetting en in de 
verslagen voor de deelnemers in de 
vennootschap en de werknemers is vervat, 
nauwkeurig is en om feitelijke gegevens te 
verstrekken die nodig zijn om te 
beoordelen of de voorgestelde omzetting 
een kunstmatige constructie is, moet een 
verslag worden opgemaakt door een 
onafhankelijke deskundige die de 
voorgestelde grensoverschrijdende 
omzetting beoordeelt. Om de 
onafhankelijkheid van de deskundige te 
garanderen, moet deze door de bevoegde 
instantie worden aangewezen na een 
verzoek van de vennootschap. In dit 
verband dient het deskundigenverslag alle 

(13) Om na te gaan of de informatie die 
in het voorstel tot omzetting en in de 
verslagen voor de deelnemers in de 
vennootschap en de werknemers is vervat, 
nauwkeurig is en om feitelijke gegevens te 
verstrekken die nodig zijn om te 
beoordelen of de voorgestelde omzetting 
een kunstmatige constructie is, moet een 
verslag worden opgemaakt door een 
onafhankelijke deskundige die de 
voorgestelde grensoverschrijdende 
omzetting beoordeelt. Om de 
onafhankelijkheid van de deskundige te 
garanderen, moet deze door de bevoegde 
instantie worden aangewezen na een 
verzoek van de vennootschap. De 
benoeming van onafhankelijke 
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relevante informatie te verstrekken zodat 
de bevoegde instantie in de lidstaat van 
vertrek met kennis van zaken kan beslissen 
het aan de omzetting voorafgaand attest al 
dan niet af te geven. Daartoe moet de 
deskundige alle relevante informatie en 
documentatie van de vennootschap kunnen 
opvragen en het nodige onderzoek 
verrichten om alle vereiste stavingsstukken 
te verzamelen. De deskundige moet
gebruikmaken van de informatie, met name 
over netto-omzet en winst of verlies, het 
aantal werknemers en de samenstelling van 
de balans, die de vennootschap heeft 
verzameld om de jaarrekening op te stellen 
in overeenstemming met het Unierecht en 
het recht van de lidstaten. Om 
vertrouwelijke informatie te beschermen, 
waaronder bedrijfsgeheimen van de 
vennootschap, hoeft deze informatie echter 
niet te worden opgenomen in het definitief 
verslag van de deskundige, dat publiek 
beschikbaar zal worden gesteld.

deskundigen moet gebaseerd worden op 
objectieve criteria, zodat de 
onafhankelijkheid van deze deskundigen 
gegarandeerd is. In dit verband dient het 
deskundigenverslag alle relevante 
informatie te verstrekken zodat de 
bevoegde instantie in de lidstaat van 
vertrek met kennis van zaken kan beslissen 
het aan de omzetting voorafgaand attest al 
dan niet af te geven. Daartoe moet de 
deskundige alle relevante informatie en 
documentatie van de vennootschap kunnen 
opvragen en het nodige onderzoek 
verrichten om alle vereiste stavingsstukken 
te verzamelen. De deskundige moet 
gebruikmaken van de informatie, met name 
over netto-omzet en winst of verlies, het 
aantal werknemers en de samenstelling van 
de balans, die de vennootschap heeft 
verzameld om de jaarrekening op te stellen 
in overeenstemming met het Unierecht en 
het recht van de lidstaten. Om 
vertrouwelijke informatie te beschermen, 
waaronder bedrijfsgeheimen van de 
vennootschap, hoeft deze informatie echter 
niet te worden opgenomen in het definitief 
verslag van de deskundige, dat publiek 
beschikbaar zal worden gesteld.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om onevenredige kosten en lasten 
voor kleinere ondernemingen die de 
grensoverschrijdende omzetting aangaan 
te vermijden, moeten kleine en micro-
ondernemingen als omschreven in 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie45 worden vrijgesteld van het 
vereiste een onafhankelijk 
deskundigenverslag op te stellen. Deze 
ondernemingen kunnen echter van een 
onafhankelijke deskundige gebruikmaken 
om kosten voor procedures met 

Schrappen
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schuldeisers te voorkomen.

__________________

45Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie van 6 mei 2003 betreffende de 
definitie van kleine, middelgrote en 
micro-ondernemingen (PB L 124 van 
20.5.2003, blz. 36).

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Op basis van het voorstel tot 
omzetting en de verslagen moet de 
algemene vergadering van de deelnemers 
in de vennootschap besluiten of zij dit 
voorstel goedkeurt. Het is belangrijk dat de 
vereiste meerderheid bij een dergelijke 
stemming voldoende hoog is om te 
verzekeren dat het voorstel tot omzetting 
collectief wordt gedragen. Daarnaast 
moeten de deelnemers in de vennootschap 
ook het recht hebben te stemmen over 
regelingen betreffende 
werknemersparticipatie indien zij dat 
recht op de algemene vergadering hebben 
voorbehouden.

(15) Op basis van het voorstel tot 
omzetting en de verslagen moet de 
algemene vergadering van de deelnemers 
in de vennootschap besluiten of zij dit 
voorstel goedkeurt. Het is belangrijk dat de 
vereiste meerderheid bij een dergelijke 
stemming voldoende hoog is om te 
verzekeren dat het voorstel tot omzetting 
collectief wordt gedragen.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) De grote diversiteit aan 
regels en praktijken in de lidstaten wat 
betreft de wijze waarop 
werknemersvertegenwoordigers betrokken 
worden bij de besluitvorming binnen 
vennootschappen, moet worden 
geëerbiedigd en erkend.
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Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 ter) Informatie- en 
raadplegingsprocedures op nationaal en 
transnationaal niveau moeten echter in 
alle vennootschappen die het resultaat 
zijn van een grensoverschrijdende 
omzetting of fusie worden gewaarborgd.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om te voorkomen dat de 
medezeggenschapsrechten voor 
werknemers worden omzeild door middel 
van een grensoverschrijdende omzetting, 
mag de voor de vennootschap die de 
omzetting aangaat en die ingeschreven is in 
de lidstaat waar voorzien is in 
medezeggenschapsrechten voor 
werknemers, niet de mogelijkheid hebben 
een grensoverschrijdende omzetting aan te 
gaan zonder eerst onderhandelingen te 
voeren met haar werknemers of met hun 
vertegenwoordigers, wanneer het 
gemiddelde aantal werknemers van deze 
onderneming vier vijfde bedraagt van de 
nationale drempel die nodig is voor het 
opzetten van werknemersparticipatie.

(20) Om te voorkomen dat de 
medezeggenschapsrechten voor 
werknemers worden omzeild door middel 
van een grensoverschrijdende omzetting, 
mag de vennootschap die de omzetting 
aangaat en die ingeschreven is in de 
lidstaat waar voorzien is in 
medezeggenschapsrechten voor 
werknemers, niet de mogelijkheid hebben 
een grensoverschrijdende omzetting aan te 
gaan zonder eerst onderhandelingen te 
voeren met haar werknemers of met hun 
vertegenwoordigers.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Toen de implementatie van de 
regels voor grensoverschrijdende fusies in 
de lidstaten werd geëvalueerd, is gebleken 
dat het aantal grensoverschrijdende fusies 
in de Unie sterk is toegenomen. Uit deze 
evaluatie is ook een aantal tekortkomingen 
naar voren gekomen die specifiek 
betrekking hebben op bescherming van 
schuldeisers en aandeelhouders. Ook is 
gebleken dat er geen vereenvoudigde 
procedures bestaan, hetgeen de volledige 
efficiëntie en effectiviteit van deze regels 
voor grensoverschrijdende fusies in de weg 
staat.

(26) Uit de evaluatie van de 
tenuitvoerlegging van de regels voor 
grensoverschrijdende fusies in de lidstaten 
is gebleken dat het aantal 
grensoverschrijdende fusies in de Unie 
sterk is toegenomen. Uit deze evaluatie is 
ook een aantal tekortkomingen naar voren 
gekomen die specifiek betrekking hebben 
op bescherming van werknemers, 
schuldeisers en aandeelhouders. Ook is 
gebleken dat er geen vereenvoudigde 
procedures bestaan, hetgeen de volledige 
efficiëntie en effectiviteit van deze regels 
voor grensoverschrijdende fusies in de weg 
staat. Uit de beschikbare gegevens kon 
niet worden geconcludeerd dat de 
medezeggenschapsprocedure voor 
werknemers inefficiënt was, maar uit de 
evaluatie bleek wel dat vennootschappen 
de procedure te ingewikkeld vonden en 
dat de procedure leidde tot onnodige 
kosten en vertragingen in het kader van 
fusies.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Om de procedure voor een 
grensoverschrijdende fusie verder te 
versterken, is het noodzakelijk deze 
fusieregels in voorkomend geval te 
vereenvoudigen en er tegelijkertijd voor te 
zorgen dat de belanghebbenden, met name 
de werknemers, passende bescherming 
krijgen. Derhalve moeten de bestaande 
regels voor grensoverschrijdende fusies 
worden gewijzigd om de leidinggevende of 
bestuursorganen van de fuserende 
vennootschappen ertoe te verplichten 
afzonderlijke verslagen op te stellen 

(28) Om de procedure voor een 
grensoverschrijdende fusie verder te 
versterken, is het noodzakelijk deze 
fusieregels in voorkomend geval te 
vereenvoudigen en er tegelijkertijd voor te 
zorgen dat aandeelhouders, schuldeisers 
en met name de werknemers, passende 
bescherming krijgen. Derhalve moeten de 
bestaande regels voor grensoverschrijdende 
fusies worden gewijzigd om de 
leidinggevende of bestuursorganen van de 
fuserende vennootschappen ertoe te 
verplichten een gedetailleerd verslag op te 
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waarin de wettelijke en economische 
aspecten van de grensoverschrijdende fusie 
voor de deelnemers in de vennootschap en 
voor de werknemers nader worden 
toegelicht. Van de verplichting voor de 
leidinggevende of bestuursorganen van de 
vennootschap om het verslag voor de 
deelnemers in de vennootschap op te 
stellen kan echter worden afgezien 
wanneer deze deelnemers reeds 
geïnformeerd zijn over de wettelijke en 
economische aspecten van de voorgestelde 
fusie. Van het verslag voor de werknemers 
kan echter alleen maar worden afgezien 
wanneer de fuserende vennootschappen en 
de dochterondernemingen daarvan geen 
andere werknemers hebben dan die welke 
tot de leidinggevende of bestuursorganen 
behoren.

stellen waarin de wettelijke en 
economische aspecten van de 
grensoverschrijdende fusie voor de 
deelnemers in de vennootschap, met name 
minderheidsaandeelhouders, en voor de 
werknemers nader worden toegelicht, 
waarbij de autonomie van de sociale 
partners volledig wordt geëerbiedigd. Van 
de verplichting voor het leidinggevend of 
bestuursorgaan van de vennootschap om 
de deelnemers in de vennootschap 
bepaalde specifieke informatie te 
verstrekken, kan echter worden afgezien 
wanneer deze deelnemers reeds 
geïnformeerd zijn over de wettelijke en 
economische aspecten van de voorgestelde 
fusie. Van het voorschrift om bepaalde 
specifieke informatie met betrekking tot
de werknemers te verstrekken, kan echter 
alleen maar worden afgezien wanneer de 
fuserende vennootschappen en de 
dochterondernemingen daarvan geen 
andere werknemers hebben dan die welke 
tot de leidinggevende of bestuursorganen 
behoren.

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Om te komen tot een betere 
bescherming voor de werknemers van de 
fuserende vennootschap of 
vennootschappen kunnen de werknemers 
of hun vertegenwoordigers advies 
verstrekken over het verslag van de 
vennootschap waarin de op hen wegende 
gevolgen van de grensoverschrijdende 
fusie worden uiteengezet. Het verslag 
dient te worden opgesteld onverminderd de 
toepasselijke informatie- en 
raadplegingsprocedures die op nationaal 
niveau zijn ingesteld overeenkomstig 
Richtlijn 2001/23/EG van de Raad48, 
Richtlijn 2002/14/EG of Richtlijn 

(29) Om te komen tot een betere 
bescherming voor de werknemers van de 
fuserende vennootschap of 
vennootschappen kunnen de werknemers 
of hun vertegenwoordigers voorafgaand 
aan de fusie hun advies geven over de 
gevolgen van de grensoverschrijdende 
fusie voor hen, dat in het verslag wordt 
opgenomen. Het verslag dient te worden 
opgesteld onverminderd de toepasselijke 
informatie- en raadplegingsprocedures die 
op nationaal niveau zijn ingesteld 
overeenkomstig Richtlijn 2001/23/EG van 
de Raad48, Richtlijn 2002/14/EG of 
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2009/38/EG. Richtlijn 2009/38/EG.

__________________ __________________

48 Richtlĳn 2001/23/EG van de Raad van 
12 maart 2001 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 ondernemingen of 
vestigingen (PB L 82 van 22.3.2001, blz. 
16).

48 Richtlĳn 2001/23/EG van de Raad van 
12 maart 2001 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 ondernemingen of 
vestigingen (PB L 82 van 22.3.2001, blz. 
16).

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Het gebrek aan harmonisering van 
de garanties voor deelnemers in de 
vennootschap en schuldeisers is door 
verschillende belanghebbenden bestempeld 
als een obstakel voor grensoverschrijdende 
fusies. Leden en schuldeisers zouden 
hetzelfde niveau van bescherming moeten 
krijgen ongeacht de lidstaten waarin de 
fuserende ondernemingen gevestigd zijn. 
Hiermee wordt geen afbreuk gedaan aan de 
regels van de lidstaten ter bescherming van 
schuldeisers of aandeelhouders die buiten 
de toepassingssfeer van de 
geharmoniseerde maatregelen vallen, zoals 
transparantievereisten.

(31) Het gebrek aan harmonisering van 
de garanties voor werknemers, deelnemers 
in de vennootschap en schuldeisers is door 
verschillende belanghebbenden bestempeld 
als een obstakel voor grensoverschrijdende 
fusies. Werknemers, deelnemers in de 
vennootschap en schuldeisers zouden ten 
minste hetzelfde niveau van bescherming 
moeten krijgen ongeacht de lidstaten 
waarin de fuserende ondernemingen 
gevestigd zijn. Hiermee wordt geen 
afbreuk gedaan aan de regels van de 
lidstaten ter bescherming van werknemers,
schuldeisers of aandeelhouders die buiten 
de toepassingssfeer van de 
geharmoniseerde maatregelen vallen, zoals 
transparantievereisten.

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Het recht van vennootschappen om 
over te gaan tot een grensoverschrijdende 

(40) Het recht van vennootschappen om 
over te gaan tot een grensoverschrijdende 
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splitsing kan in sommige omstandigheden 
worden gebruikt voor onrechtmatige 
doeleinden, zoals het omzeilen van 
arbeidsnormen, 
socialezekerheidsbetalingen, fiscale 
verplichtingen, rechten van schuldeisers of 
deelnemers in de vennootschap of regels 
voor werknemersmedezeggenschap. Om 
dergelijke mogelijke misbruiken aan te 
pakken, moeten de lidstaten als algemeen 
beginsel van Unierecht er zorg voor dragen 
dat vennootschappen de procedure voor 
grensoverschrijdende splitsing niet 
aanwenden om kunstmatige constructies op 
te zetten die tot doel hebben 
onverschuldigde belastingvoordelen te 
verkrijgen of de wettelijke of contractuele 
rechten van werknemers, schuldeisers of 
deelnemers in de vennootschap aan te 
tasten. Aangezien het gaat om een 
afwijking van een fundamentele vrijheid, 
dient de strijd tegen misbruiken strikt te 
worden geïnterpreteerd en te worden 
gebaseerd op een individuele beoordeling 
van alle relevante omstandigheden. Er 
moet een procedureel en materieel kader 
worden opgesteld waarin de 
beoordelingsmarge en de diversiteit in de 
aanpak waarover de lidstaten in dat 
verband beschikken, worden omschreven 
en tegelijkertijd de regels worden bepaald 
om de maatregelen te stroomlijnen die de 
nationale instanties in overeenstemming 
met het Unierecht moeten nemen in de 
strijd tegen misbruiken.

splitsing kan in sommige omstandigheden 
worden gebruikt voor onrechtmatige 
doeleinden, zoals het omzeilen van 
arbeidsnormen, 
socialezekerheidsbetalingen, fiscale 
verplichtingen, rechten van schuldeisers of 
deelnemers in de vennootschap of regels 
voor werknemersmedezeggenschap. Om 
dergelijke mogelijke misbruiken aan te 
pakken, moeten de lidstaten als algemeen 
beginsel van Unierecht er zorg voor dragen 
dat vennootschappen de procedure voor 
grensoverschrijdende splitsing niet 
aanwenden om kunstmatige constructies op 
te zetten die tot doel hebben de wet te 
overtreden of fraude te plegen. Aangezien 
het gaat om een afwijking van een 
fundamentele vrijheid, dient de strijd tegen 
misbruiken strikt te worden geïnterpreteerd 
en te worden gebaseerd op een individuele 
beoordeling van alle relevante 
omstandigheden. Er moet een procedureel 
en materieel kader worden opgesteld 
waarin de beoordelingsmarge en de 
diversiteit in de aanpak waarover de 
lidstaten in dat verband beschikken, 
worden omschreven en tegelijkertijd de 
regels worden bepaald om de maatregelen 
te stroomlijnen die de nationale instanties 
in overeenstemming met het Unierecht 
moeten nemen in de strijd tegen 
misbruiken.

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Gelet op de complexiteit van 
grensoverschrijdende splitsingen en de 
menigvuldige betrokken belangen moet 
met het oog op rechtszekerheid worden 
voorzien in een ex-antecontrole. Met dat 

(41) Gelet op de complexiteit van 
grensoverschrijdende splitsingen en de 
menigvuldige betrokken belangen moet 
met het oog op rechtszekerheid worden 
voorzien in een ex-antecontrole en een ex-
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doel dient een gestructureerde en gelaagde 
procedure te worden opgezet waarbij de 
bevoegde instanties van de lidstaat van de 
gesplitste vennootschap en van de lidstaat 
van de verkrijgende vennootschap er zorg 
voor draagt dat het besluit tot goedkeuring 
van de grensoverschrijdende splitsing op 
billijke, objectieve en niet-discriminerende 
wijze wordt genomen op basis van alle 
relevante gegevens en rekening houdend 
met alle legitieme openbare belangen, met 
name de bescherming van werknemers, 
aandeelhouders en schuldeisers.

postcontrole. Met dat doel dient een 
gestructureerde en gelaagde procedure te 
worden opgezet waarbij de bevoegde 
instanties van de lidstaat van de gesplitste 
vennootschap en van de lidstaat van de 
verkrijgende vennootschap er zorg voor 
draagt dat het besluit tot goedkeuring van 
de grensoverschrijdende splitsing op 
billijke, objectieve en niet-discriminerende 
wijze wordt genomen op basis van alle 
relevante gegevens en rekening houdend 
met alle legitieme openbare belangen, met 
name de bescherming van werknemers, 
aandeelhouders en schuldeisers.

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Om haar deelnemers informatie te 
verschaffen, dient de gesplitste 
vennootschap een verslag op te stellen. In 
het verslag moet toelichting en motivering 
worden verstrekt omtrent de wettelijke en 
economische aspecten van de voorgestelde 
grensoverschrijdende splitsing, met name 
de gevolgen van de grensoverschrijdende 
splitsing voor de deelnemers in de 
vennootschap wat betreft de toekomstige 
activiteiten van de vennootschap en het 
strategisch plan van het beheersorgaan. 
Voorts moet ook toelichting worden 
gegeven over de ruilverhouding indien van 
toepassing en over de criteria om de 
toewijzing van de aandelen te bepalen, 
alsmede over de mogelijke rechtsmiddelen 
waarover de deelnemers in de 
vennootschap kunnen beschikken indien zij 
niet akkoord gaan met het besluit om tot 
grensoverschrijdende splitsing over te 
gaan.

(43) Om de deelnemers in de 
vennootschap en haar werknemers
informatie te verschaffen, dient de 
gesplitste vennootschap een verslag op te 
stellen, waarbij de autonomie van de 
sociale partners volledig wordt 
geëerbiedigd. Met het oog op de belangen 
van de deelnemers in de vennootschap en 
met name de minderheidsaandeelhouders 
moet in het verslag toelichting en 
motivering worden verstrekt omtrent de 
wettelijke en economische aspecten van de 
voorgestelde grensoverschrijdende 
splitsing, met name de gevolgen van de 
grensoverschrijdende splitsing voor de 
deelnemers in de vennootschap wat betreft 
de toekomstige activiteiten van de 
vennootschap en het strategisch plan van 
het beheersorgaan. Voorts moet ook 
toelichting worden gegeven over de 
ruilverhouding indien van toepassing en 
over de criteria om de toewijzing van de 
aandelen te bepalen, alsmede over de 
mogelijke rechtsmiddelen waarover de 
deelnemers in de vennootschap kunnen 
beschikken indien zij niet akkoord gaan 
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met het besluit om tot 
grensoverschrijdende splitsing over te 
gaan.

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) Om haar werknemers informatie 
te verschaffen, dient de gesplitste 
vennootschap een verslag op te stellen 
waarin de gevolgen van de voorgestelde 
grensoverschrijdende splitsing voor de 
werknemers worden toegelicht. In het 
verslag moet met name worden toegelicht 
welke gevolgen de voorgestelde 
grensoverschrijdende splitsing heeft voor 
de instandhouding van de 
werkgelegenheid, of er zich materiële 
veranderingen zullen voordoen in de 
arbeidsvoorwaarden en in de 
vestigingsplaatsen van de vennootschap en 
hoe elk van deze factoren van invloed zal 
zijn op dochterondernemingen van de 
vennootschap. Het verslag dient te worden 
opgesteld onverminderd de toepasselijke 
informatie- en raadplegingsprocedures die 
op nationaal niveau zijn ingesteld 
overeenkomstig de Richtlijnen 
2001/23/EG, 2002/14/EG of 2009/38/EG.

(44) In het verslag moeten ook de 
gevolgen van de voorgestelde 
grensoverschrijdende splitsing voor de 
werknemers worden toegelicht. In het 
verslag moet met name worden toegelicht 
welke gevolgen de voorgestelde 
grensoverschrijdende splitsing heeft voor 
de instandhouding van de 
werkgelegenheid, of er zich materiële 
veranderingen zullen voordoen in de 
arbeidsvoorwaarden, waaronder de 
voorwaarden die zijn vastgelegd in 
wetgeving en in collectieve 
arbeidsovereenkomsten, en in de 
vestigingsplaatsen van de vennootschap en 
hoe elk van deze factoren van invloed zal 
zijn op dochterondernemingen van de 
vennootschap. Het verslag dient te worden 
opgesteld onverminderd de toepasselijke 
informatie- en raadplegingsprocedures die 
op nationaal niveau zijn ingesteld 
overeenkomstig de Richtlijnen 
2001/23/EG, 2002/14/EG of 2009/38/EG, 
zonder dat dit leidt tot een verdubbeling 
van de verslagleggingsvereisten.

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) De afgifte van het aan de splitsing 
voorafgaand attest door de lidstaat van de 

(52) De afgifte van het aan de splitsing 
voorafgaand attest door de lidstaat van de 
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gesplitste vennootschap dient te worden 
gecontroleerd om de rechtmatigheid van de 
grensoverschrijdende splitsing te 
verzekeren. De bevoegde instantie moet 
over de afgifte van het aan de splitsing 
voorafgaand attest beslissen binnen één 
maand na de indiening van het verzoek 
door de vennootschap, tenzij er ernstige 
bezorgdheid rijst over het bestaan van een 
kunstmatige constructie met de bedoeling 
onrechtmatige belastingvoordelen te 
verkrijgen of de wettelijke of contractuele 
rechten van de werknemers, schuldeisers
of deelnemers in de vennootschap aan te 
tasten. In een dergelijk geval dient de 
bevoegde instantie een diepgaande 
beoordeling te verrichten. Deze diepgaande 
beoordeling hoeft echter niet systematisch 
plaats te vinden maar moet per geval 
worden verricht indien er ernstige 
bezorgdheid rijst over het bestaan van een 
kunstmatige constructie. Voor hun 
beoordeling moeten de bevoegde instanties 
ten minste rekening houden met een aantal 
factoren zoals omschreven in deze richtlijn 
maar deze mogen in de totaalbeoordeling 
slechts als indicatieve factoren worden 
beschouwd en mogen niet op zichzelf in 
aanmerking genomen. Om 
vennootschappen niet te overladen met 
langdurige procedures dient deze 
diepgaande beoordeling in elk geval te 
worden afgerond binnen twee maanden na 
de kennisgeving ervan aan de 
vennootschap.

vennootschap die de splitsing aangaat
dient te worden gecontroleerd om de 
rechtmatigheid van de 
grensoverschrijdende splitsing te 
verzekeren. De bevoegde instantie moet 
over de afgifte van het aan de splitsing 
voorafgaand attest beslissen binnen één 
maand na de indiening van het verzoek 
door de vennootschap, tenzij zij het 
ernstige vermoeden heeft dat met de 
splitsing wordt beoogd de wet te 
overtreden of fraude te plegen. In een 
dergelijk geval dient de bevoegde instantie 
een diepgaande beoordeling te verrichten. 
Deze diepgaande beoordeling hoeft echter 
niet systematisch plaats te vinden maar 
moet per geval worden verricht indien zij 
het ernstige vermoeden heeft dat er sprake 
is van een kunstmatige constructie. Voor 
hun beoordeling moeten de bevoegde 
instanties ten minste rekening houden met 
een aantal factoren zoals omschreven in 
deze richtlijn, maar deze mogen in de 
totaalbeoordeling slechts als indicatieve 
factoren worden beschouwd en mogen niet 
op zichzelf in aanmerking worden
genomen. Om vennootschappen niet te 
overladen met langdurige procedures dient 
deze diepgaande beoordeling in elk geval 
te worden afgerond binnen twee maanden 
na de kennisgeving ervan aan de 
vennootschap.

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 56

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(56) Om te voorkomen dat de 
medezeggenschapsrechten voor 
werknemers worden omzeild door middel 
van een grensoverschrijdende splitsing, 

(56) Om te voorkomen dat de 
medezeggenschapsrechten voor 
werknemers worden omzeild door middel 
van een grensoverschrijdende splitsing, 
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mag de vennootschap die de splitsing 
aangaat en die ingeschreven is in de 
lidstaat waar voorzien is in 
medezeggenschapsrechten voor 
werknemers, niet de mogelijkheid hebben 
een grensoverschrijdende splitsing aan te 
gaan zonder eerst onderhandelingen te 
voeren met haar werknemers of met hun 
vertegenwoordigers, wanneer het 
gemiddelde aantal werknemers van de 
onderneming vier vijfde bedraagt van de 
nationale drempel die nodig is voor het 
opzetten van 
werknemersmedezeggenschap.

mag de vennootschap die de splitsing 
aangaat en die ingeschreven is in de 
lidstaat waar voorzien is in 
medezeggenschapsrechten voor 
werknemers, niet de mogelijkheid hebben 
een grensoverschrijdende splitsing aan te 
gaan zonder eerst onderhandelingen te 
voeren met haar werknemers of met hun 
vertegenwoordigers, wanneer het 
gemiddelde aantal werknemers van de 
onderneming in geval van kmo's gelijk is 
aan de nationale drempel, of in geval van 
andere vennootschappen vier vijfde 
bedraagt van de nationale drempel die 
nodig is voor het opzetten van 
werknemersmedezeggenschap. 

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) In titel I, hoofdstuk I wordt het 
volgende artikel ingevoegd:

"Artikel 1 bis

Definities

In deze richtlijn wordt verstaan onder:

(1)
"werknemersvertegenwoordigers"

: de vertegenwoordigers van de 
werknemers volgens de wetgeving en/of de 
gebruiken van de lidstaten;

(2) "rol van de werknemers": elke 
procedure, met inbegrip van informatie, 
raadpleging en medezeggenschap, die de 
werknemersvertegenwoordigers in staat 
stelt invloed uit te oefenen op binnen de 
vennootschap te nemen besluiten;

(3) "informatie": het verstrekken, 
door het bevoegde orgaan van de 
vennootschap, aan de vertegenwoordiger 
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van de werknemers en/of aan de 
werknemersvertegenwoordigers, van 
inlichtingen over aangelegenheden die 
betrekking hebben op de vennootschap 
zelf en op eender welke van haar 
dochterondernemingen of vestigingen in 
een andere lidstaat of over 
aangelegenheden die de bevoegdheid van 
de besluitvormingsorganen in één enkele 
lidstaat te buiten gaan, op een zodanig 
tijdstip, op een zodanige wijze en met een 
zodanige inhoud dat de 
werknemersvertegenwoordigers de 
mogelijke gevolgen ervan grondig kunnen 
beoordelen en, in voorkomend geval, 
raadplegingen met het bevoegde orgaan 
van de vennootschap kunnen 
voorbereiden;

(4) "raadpleging": de instelling van 
dialoog en de uitwisseling van 
standpunten tussen het orgaan dat de 
werknemers vertegenwoordigt en/of de 
werknemersvertegenwoordigers en het 
bevoegde orgaan van de vennootschap, op 
een zodanig tijdstip, op een zodanige wijze 
en met een zodanige inhoud dat de 
werknemersvertegenwoordigers, op basis 
van de verstrekte informatie, een mening 
over de door het bevoegde orgaan 
beoogde maatregelen kenbaar kunnen 
maken waarmee rekening kan worden 
gehouden in het besluitvormingsproces 
binnen de vennootschap;

(5) "medezeggenschap": de invloed 
van het orgaan dat de werknemers 
vertegenwoordigt en/of van de 
werknemersvertegenwoordigers op de 
gang van zaken bij een vennootschap via: 
het recht om een aantal leden van het 
toezichthoudend of het bestuursorgaan 
van de vennootschap te kiezen of te 
benoemen, of het recht om met betrekking 
tot de benoeming van een aantal of alle 
leden van het toezichthoudend of het 
bestuursorgaan van de vennootschap 
aanbevelingen te doen en/of bezwaar te 
maken;
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Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 86 bis – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaat van bestemming kan 
van een vennootschap die zijn statutaire 
zetel naar zijn grondgebied verplaatst, 
eisen dat zij tegelijkertijd ook haar 
hoofdbestuur overplaatst indien het 
nationaal recht dit vereist voor 
ondernemingen die op het grondgebied 
van die lidstaat zijn gevestigd.

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 86 ter – alinea 1 – punt 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) "informatie": het verstrekken, 
door de werkgever aan de werknemers 
en/of de werknemersvertegenwoordigers 
op het relevante niveau, van gegevens die 
betrekking hebben op de vennootschap 
zelf en op eender welke van haar
dochterondernemingen of vestigingen in 
een andere lidstaat, zodat zij zich met het 
onderwerp vertrouwd kunnen maken en 
het kunnen onderzoeken. Dit gebeurt op 
een zodanig tijdstip, op een zodanige wijze 
en met een zodanige inhoud dat de 
werknemers en vertegenwoordigers de 
mogelijke gevolgen ervan grondig kunnen 
beoordelen en, in voorkomend geval, 
raadplegingen met het bevoegde orgaan 
van de vennootschap kunnen 
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voorbereiden;

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 86 ter – alinea 1 – punt 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) "werknemersmedezeggenschap": 
de invloed van de werknemers en/of de 
werknemersvertegenwoordigers op de 
gang van zaken bij een vennootschap via 
het recht om een aantal leden van het 
toezichthoudend of het bestuursorgaan 
van de vennootschap te kiezen of te 
benoemen;

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 86 ter – alinea 1 – punt 6 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 quater) "hoofdkantoor": de plaats 
waar de belangrijkste bestuurs- en 
commerciële beslissingen worden 
genomen die noodzakelijk zijn voor de 
algehele bedrijfsvoering van de 
vennootschap;

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 86 ter – alinea 1 – punt 6 quinquies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 quinquies) "kunstmatige constructie": 
een structuur die is opgezet voor het 
omzeilen van de verplichtingen van de 
vennootschap uit hoofde van de wettelijke 
en contractuele rechten van werknemers, 
schuldeisers of 
minderheidsaandeelhouders, het 
vermijden van 
socialezekerheidsbetalingen of het 
verplaatsen van de gemaakte winst om 
belastingvoordelen te verkrijgen, en die 
geen noemenswaardige of daadwerkelijke 
economische activiteit uitoefent in de 
lidstaat van bestemming.

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 86 quater – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) er zijn tuchtrechtelijke of 
administratieve maatregelen of 
strafrechtelijke besluiten genomen of 
strafrechtelijke sancties opgelegd wegens 
frauduleuze praktijken die rechtstreeks 
van invloed zijn op de uitvoering van 
werkzaamheden door of de 
betrouwbaarheid van de vennootschap.

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 86 quater – lid 2 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e ter) de vennootschap heeft een 
betalingsachterstand wat betreft 
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belastingen of 
socialezekerheidsbijdragen;

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 86 quater – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
de bevoegde instantie van de lidstaat van 
vertrek de grensoverschrijdende omzetting 
niet toestaat wanneer zij na een onderzoek 
van het specifieke geval en rekening 
houdend met alle relevante feiten en 
omstandigheden vaststelt dat sprake is van 
een kunstmatige constructie die bedoeld is 
om onterechte belastingvoordelen te 
verkrijgen of de wettelijke of contractuele 
rechten van werknemers, schuldeisers of 
minderheidsdeelnemers aan te tasten.

3. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
de bevoegde instantie van de lidstaat van 
vertrek de grensoverschrijdende omzetting 
niet toestaat wanneer zij na een onderzoek 
van het specifieke geval en rekening 
houdend met alle relevante feiten en 
omstandigheden vaststelt dat er sprake is 
van een kunstmatige constructie of sterke 
vermoedens heeft dat er sprake is van een 
dergelijke constructie.

De vennootschap die de 
grensoverschrijdende omzetting aangaat, 
toont aan de hand van objectieve en 
controleerbare factoren aan dat zij beoogt 
zich daadwerkelijk in de lidstaat van 
bestemming te vestigen en beoogt aldaar 
gedurende onbepaalde termijn werkelijke 
en substantiële economische activiteiten 
uit te oefenen.

De vennootschap die de 
grensoverschrijdende omzetting aangaat, 
wordt geacht zich niet daadwerkelijk in de 
lidstaat van bestemming te vestigen en 
geen werkelijke economische activiteiten 
uit te oefenen, tenzij zij haar hoofdbestuur 
of hoofdvestiging naar de lidstaat van 
bestemming verplaatst, haar activiteiten in 
die lidstaat waarde genereren, en zij in die 
lidstaat beschikt over personeel, materieel, 
vermogen en gebouwen.
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Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 86 quinquies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 86 quinquies Artikel 86 quinquies

Voorstel voor grensoverschrijdende 
omzetting

Voorstel voor grensoverschrijdende 
omzetting

1. Het leidinggevend of 
bestuursorgaan van de vennootschap die 
voornemers is een grensoverschrijdende 
omzetting aan te gaan, stelt het voorstel 
voor de grensoverschrijdende omzetting 
op. In het voorstel voor de 
grensoverschrijdende omzetting wordt ten 
minste vermeld:

1. Het leidinggevend of 
bestuursorgaan, met inbegrip van de 
werknemersvertegenwoordigers op 
bestuursniveau, van de vennootschap die 
voornemens is een grensoverschrijdende 
omzetting aan te gaan, stelt uiterlijk twee 
maanden voor de datum van de in artikel 
86 decies bedoelde algemene vergadering 
het voorstel voor de grensoverschrijdende 
omzetting op. Als de werknemers van de 
vennootschap medezeggenschap hebben 
op bestuursniveau, wordt dit bestuur 
overeenkomstig de nationale wetgeving en 
gebruiken betrokken bij de besluitvorming 
met betrekking tot het voorstel. In het 
voorstel voor de grensoverschrijdende 
omzetting wordt ten minste vermeld:

(a) de rechtsvorm, de naam en de 
statutaire zetel van de vennootschap in de 
lidstaat van vertrek;

(a) de rechtsvorm, de naam en de 
plaats van de statutaire zetel van de 
vennootschap in de lidstaat van vertrek;

(b) de rechtsvorm, de naam en de 
plaats van de statutaire zetel die in de 
lidstaat van bestemming worden 
voorgesteld voor de uit de 
grensoverschrijdende omzetting 
voortkomende vennootschap;

(b) de rechtsvorm, de naam en de 
plaats van de statutaire zetel die in de 
lidstaat van bestemming worden 
voorgesteld voor de uit de 
grensoverschrijdende omzetting 
voortkomende vennootschap;

(c) de oprichtingsakte of -akten van de 
vennootschap in de lidstaat van 
bestemming;

(c) de oprichtingsakte of -akten van de 
vennootschap in de lidstaat van 
bestemming;

(d) het voorgestelde tijdschema voor de 
grensoverschrijdende omzetting;

(d) het voorgestelde tijdschema voor de 
grensoverschrijdende omzetting;

(e) de rechten die door de omgezette 
vennootschap worden verleend aan de 
deelnemers in de vennootschap met 

(e) de rechten die door de omgezette 
vennootschap worden verleend aan de 
deelnemers in de vennootschap met 
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bijzondere rechten en aan de houders van 
andere effecten dan aandelen die het 
kapitaal van de vennootschap 
vertegenwoordigen, of de ten aanzien van 
hen voorgestelde maatregelen

bijzondere rechten en aan de houders van 
andere effecten dan aandelen die het 
kapitaal van de vennootschap 
vertegenwoordigen, of de ten aanzien van 
hen voorgestelde maatregelen

(f) een nadere omschrijving van de aan 
de schuldeisers geboden waarborgen;

(f) een nadere omschrijving van de aan 
de schuldeisers geboden waarborgen;

(g) de datum vanaf welke de 
handelingen van de in de lidstaat van 
vertrek opgerichte en geregistreerde 
vennootschap voor boekhoudkundige 
doeleinden worden behandeld als die van 
de omgezette vennootschap;

(g) de datum vanaf welke de 
handelingen van de in de lidstaat van 
vertrek opgerichte en geregistreerde 
vennootschap voor boekhoudkundige 
doeleinden worden behandeld als die van 
de omgezette vennootschap;

(h) bijzondere voordelen die aan de 
leden van de bestuurs-, leidinggevende, 
toezichthoudende of controlerende organen 
van de omgezette vennootschap worden 
toegekend;

(h) bijzondere voordelen die aan de 
leden van de bestuurs-, leidinggevende, 
toezichthoudende of controlerende organen 
van de omgezette vennootschap worden 
toegekend;

(i) een nadere omschrijving van het 
aanbod voor de vergoeding in geld voor de 
deelnemers in de vennootschap die zich 
tegen de grensoverschrijdende omzetting 
verzetten, in overeenstemming met 
artikel 86 undecies;

(i) een nadere omschrijving van het 
aanbod voor de vergoeding in geld voor de 
deelnemers in de vennootschap die zich 
tegen de grensoverschrijdende omzetting 
verzetten, in overeenstemming met 
artikel 86 undecies;

(i bis) de gevolgen van de 
grensoverschrijdende omzetting voor de 
werknemers;

(j) de waarschijnlijke gevolgen van de 
grensoverschrijdende omzetting voor de 
werkgelegenheid;

(j) de waarschijnlijke gevolgen van de 
grensoverschrijdende omzetting voor de 
werkgelegenheid;

(k) in voorkomend geval, informatie 
over de procedures waarbij 
overeenkomstig artikel 86 terdecies 
regelingen worden vastgesteld met 
betrekking tot de wijze waarop de 
werknemers bij de vaststelling van hun 
medezeggenschapsrechten in de omgezette 
vennootschap worden betrokken, en over 
de mogelijke opties voor dergelijke 
regelingen.

(k) in voorkomend geval, informatie 
over de procedures waarbij 
overeenkomstig artikel 86 terdecies 
regelingen worden vastgesteld met 
betrekking tot de wijze waarop de 
werknemers bij de vaststelling van hun 
medezeggenschapsrechten in de omgezette 
vennootschap worden betrokken, en over 
de mogelijke opties voor dergelijke 
regelingen.

1 bis. Voordat het leidinggevend of 
bestuursorgaan een besluit neemt over het 
voorstel voor de grensoverschrijdende 
omzetting, worden de Europese 
ondernemingsraad en de 
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vertegenwoordigers van de werknemers 
van de vennootschap die de 
grensoverschrijdende omzetting aangaat 
of, indien er geen vertegenwoordigers 
zijn, de werknemers zelf en de 
vertegenwoordigde vakbonden ingelicht 
en geraadpleegd over de voorgestelde 
omzetting overeenkomstig artikel 4 van 
Richtlijn 2002/14/EG. 

2. Naast de officiële talen van de 
lidstaten van vertrek en bestemming staan 
de lidstaten toe dat de vennootschap die de 
omzetting aangaat, zich bedient van een 
taal die in de internationale zakelijke en 
financiële wereld gangbaar is voor het 
opstellen van het voorstel voor de 
omzetting en van alle andere 
desbetreffende documenten. De lidstaten 
bepalen welke taal voorrang heeft in geval 
van verschillen tussen de onderscheiden 
taalversies van de documenten.

2. Naast de officiële talen van de 
lidstaten van vertrek en bestemming staan 
de lidstaten toe dat de vennootschap die de 
omzetting aangaat, zich bedient van een 
taal die in de internationale zakelijke en 
financiële wereld gangbaar is voor het 
opstellen van het voorstel voor de 
omzetting en van alle andere 
desbetreffende documenten. De lidstaten 
bepalen welke taal voorrang heeft in geval 
van verschillen tussen de onderscheiden 
taalversies van de documenten. De 
deelnemers in de vennootschap, 
werknemers of schuldeisers hebben de 
mogelijkheid om opmerkingen te maken 
over dit voorstel. De opmerkingen worden 
opgenomen in het eindverslag en worden 
openbaar gemaakt.

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 86 sexies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 86 sexies Schrappen

Verslag van het leidinggevende of 
bestuursorgaan aan de deelnemers in de 
vennootschap

1. Het leidinggevend of 
bestuursorgaan van de vennootschap die 
de grensoverschrijdende omzetting 
aangaat, stelt een verslag op waarin de 
wettelijke en economische aspecten van de 
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grensoverschrijdende omzetting worden 
toegelicht en verantwoord.

2. In het in lid 1 bedoelde verslag 
wordt met name toelichting gegeven over:

(a) de gevolgen van de 
grensoverschrijdende omzetting voor de 
toekomstige bedrijfsactiviteiten van de 
vennootschap en voor het strategisch plan 
van de leidinggevende instanties;

(b) de gevolgen van de 
grensoverschrijdende omzetting voor de 
deelnemers in de vennootschap;

(c) de rechten en de rechtsmiddelen 
welke beschikbaar zijn voor deelnemers in 
de vennootschap die zich tegen de 
omzetting verzetten, in overeenstemming 
met artikel 86 undecies.

3. Het in lid 1 van dit artikel bedoelde 
verslag wordt uiterlijk twee maanden voor 
de datum van de in artikel 86 decies 
bedoelde algemene vergadering ten 
minste in elektronische vorm ter 
beschikking gesteld van de deelnemers in 
de vennootschap. Dit verslag wordt op 
dezelfde wijze beschikbaar gesteld aan de 
vertegenwoordigers van de werknemers 
van de vennootschap die de 
grensoverschrijdende omzetting aangaat 
of, indien er geen vertegenwoordigers 
zijn, aan de werknemers zelf.

4. Dit verslag is echter niet vereist 
wanneer alle deelnemers in de 
vennootschap die de grensoverschrijdende 
omzetting aangaat, ermee hebben 
ingestemd van dit vereiste af te zien.

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 86 septies
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 86 septies Artikel 86 septies

Verslag van het leidinggevende of 
bestuursorgaan aan de werknemers

Verslag van het leidinggevend of 
bestuursorgaan aan de deelnemers in de 
vennootschap en de vertegenwoordigers 
van de werknemers of, indien er geen 
vertegenwoordigers zijn, aan de 
werknemers zelf

1. Het leidinggevend of 
bestuursorgaan van de vennootschap die de 
grensoverschrijdende omzetting aangaat, 
stelt een verslag op waarin de wettelijke en 
economische aspecten van de 
grensoverschrijdende omzetting worden 
toegelicht en verantwoord.

1. Het leidinggevend of 
bestuursorgaan van de vennootschap die de 
grensoverschrijdende omzetting aangaat, 
stelt één verslag op inzake Richtlijn 
2002/14/EG en Richtlijn 2001/23/EG 
waarin aan de deelnemers in de 
vennootschap de wettelijke en 
economische aspecten van de 
grensoverschrijdende omzetting worden 
verantwoord en waarin aan de 
vertegenwoordigers van de werknemers 
of, indien er geen vertegenwoordigers 
zijn, aan de werknemers zelf wordt 
toegelicht welke gevolgen de 
grensoverschrijdende omzetting voor hen 
zal hebben.

2. In het in lid 1 bedoelde verslag 
wordt met name toelichting gegeven over 
het volgende:

2. In het in lid 1 bedoelde verslag 
wordt met name toelichting gegeven over 
het volgende:

(a) de gevolgen van de 
grensoverschrijdende omzetting voor de 
toekomstige bedrijfsactiviteiten van de 
vennootschap en voor het strategisch plan 
van de leidinggevende instanties;

(a) de gevolgen van de 
grensoverschrijdende omzetting voor de 
toekomstige bedrijfsactiviteiten van de 
vennootschap en voor het strategisch plan 
van de leidinggevende instanties;

(a bis) de gevolgen van de 
grensoverschrijdende omzetting voor de 
deelnemers in de vennootschap;

(a ter) de rechten en de rechtsmiddelen 
die beschikbaar zijn voor deelnemers in 
de vennootschap die zich tegen de 
omzetting verzetten, in overeenstemming 
met artikel 86 undecies.

(a quater) de redenen voor de 
grensoverschrijdende omzetting;

(b) de gevolgen van de (b) de gevolgen van de 
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grensoverschrijdende omzetting voor het 
vrijwaren van de dienstverbanden;

grensoverschrijdende omzetting voor het 
vrijwaren van de dienstverbanden;

(c) materiële wijzigingen in de 
arbeidsomstandigheden en in de 
vestigingsplaatsen van de vennootschap;

(c) materiële wijzigingen in de 
arbeidsomstandigheden, onder meer de in 
regelgeving en collectieve 
arbeidsovereenkomsten vastgelegde 
arbeidsvoorwaarden, en in de 
vestigingsplaatsen van de vennootschap;

(d) de vraag of de in de punten a), b) en 
c) bedoelde factoren ook betrekking 
hebben op dochterondernemingen van de 
vennootschap.

(d) de vraag of de in de punten a), b) en c) 
bedoelde factoren ook betrekking hebben 
op dochterondernemingen of bijkantoren 
van de vennootschap of op ondernemingen 
waarover zeggenschap wordt uitgeoefend 
als bedoeld in artikel 3 van 
Richtlijn 2009/38/EG;

3. Het in lid 1 van dit artikel bedoelde 
verslag wordt de vertegenwoordigers van 
de vennootschap die de 
grensoverschrijdende omzetting aangaat, of 
de werknemers zelf indien er geen 
vertegenwoordigers zijn, uiterlijk twee 
maanden voor de datum van de in
artikel 86 decies bedoelde algemene 
vergadering ten minste in elektronische 
vorm ter beschikking gesteld. . Het verslag 
wordt op dezelfde wijze ter beschikking 
gesteld van de deelnemers in de 
vennootschap die de grensoverschrijdende 
omzetting aangaat.

3. Het in lid 1 van dit artikel bedoelde 
verslag wordt de deelnemers in de 
vennootschap en de vertegenwoordigers 
van de vennootschap die de 
grensoverschrijdende omzetting aangaat, of 
de werknemers zelf indien er geen 
vertegenwoordigers zijn, uiterlijk twee 
maanden voor de datum van de in 
artikel 86 decies bedoelde algemene 
vergadering ten minste in elektronische 
vorm ter beschikking gesteld. 

4. Wanneer het leidinggevend of 
bestuursorgaan van de vennootschap die de 
grensoverschrijdende omzetting aangaat, 
tijdig een advies ontvangt van de 
vertegenwoordigers van de werknemers of 
van de werknemers zelf indien er geen 
vertegenwoordigers zijn, worden de 
deelnemers in de vennootschap daarvan op 
de hoogte gebracht zoals bepaald in het 
nationale recht en wordt dit advies aan het 
verslag gehecht.

4. Wanneer het leidinggevend of 
bestuursorgaan van de vennootschap die de 
grensoverschrijdende omzetting aangaat, 
tijdig een advies ontvangt van de 
vertegenwoordigers van de werknemers of, 
indien er geen vertegenwoordigers zijn,
van de werknemers zelf, zoals bepaald in 
de nationale wetgeving, worden de 
deelnemers in de vennootschap daarvan op 
de hoogte gebracht en wordt dit advies aan 
het verslag gehecht.

5. Wanneer de vennootschap die de 
grensoverschrijdende omzetting aangaat, 
en in voorkomend geval haar 
dochterondernemingen, geen andere 
werknemers hebben dan die welke tot de 
leidinggevende of bestuursorganen 
behoren, is het in lid 1 bedoelde verslag 

5. Wanneer de vennootschap die de 
grensoverschrijdende omzetting aangaat, 
en in voorkomend geval haar 
dochterondernemingen, geen andere 
werknemers hebben dan die welke tot de 
leidinggevende of bestuursorganen behoren
en alle deelnemers in de vennootschap die 
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evenwel niet vereist. de grensoverschrijdende omzetting 
aangaat ermee hebben ingestemd dat niet 
aan dit vereiste hoeft te worden voldaan, 
is het in lid 1 bedoelde verslag evenwel 
niet vereist.

6. De leden 1 tot en met 6 laten de 
toepasselijke informatie- en 
raadplegingsrechten en -procedures 
onverlet die op nationaal niveau zijn 
ingesteld na de omzetting van Richtlijnen
2002/14/EG of 2009/38/EG.

6. De leden 1 tot en met 6 laten de 
toepasselijke informatie- en 
raadplegingsrechten en -procedures 
onverlet die op nationaal niveau zijn 
ingesteld na de omzetting van 
Richtlijnen 2002/14/EG of 2009/38/EG, 
zonder dat dit leidt tot een verdubbeling 
van de verslagleggingsvereisten.

6 bis. De lidstaten bepalen dat de 
vennootschap in specifieke gevallen en 
met inachtneming van de voorwaarden en 
beperkingen van de nationale wetgeving 
niet gehouden is informatie door te geven, 
wanneer die informatie volgens objectieve 
criteria de onderneming of vestiging 
ernstig in haar functioneren zou 
belemmeren, dan wel zou schaden.

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 86 octies – kopje

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderzoek door een onafhankelijke 
deskundige

Onderzoek door de bevoegde instantie

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 86 octies – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
vennootschap die de grensoverschrijdende 

De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
vennootschap die de grensoverschrijdende 
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omzetting aangaat de overeenkomstig 
artikel 86 quaterdecies, lid 1, aangewezen 
bevoegde instantie uiterlijk twee maanden 
voor de datum van de in artikel 86 decies 
bedoelde algemene vergadering verzoekt 
een deskundige aan te wijzen om het 
voorstel voor de grensoverschrijdende 
omzetting en de in de artikelen 86 sexies 
en 86 septies bedoelde verslagen te 
onderzoeken en te beoordelen met 
inachtneming van het bepaalde in lid 6 van 
dit artikel.

omzetting aangaat de overeenkomstig 
artikel 86 quaterdecies, lid 1, aangewezen 
bevoegde instantie uiterlijk twee maanden 
voor de datum van de in artikel 86 decies 
bedoelde algemene vergadering verzoekt 
om een beoordeling van het voorstel voor 
de grensoverschrijdende omzetting en het
in artikel 86 septies bedoelde verslag, met 
inachtneming van het bepaalde in lid 6 van 
dit artikel.

Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 86 octies – lid 1 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het verzoek tot aanwijzing van een 
deskundige gaat vergezeld van:

Het verzoek aan de bevoegde instantie
gaat vergezeld van:

Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 86 octies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegde instantie wijst binnen 
vijf werkdagen na de indiening van het in 
lid 1 bedoelde verzoek en de ontvangst van 
het voorstel en de verslagen een 
onafhankelijke deskundige aan. De 
deskundige is onafhankelijk van de 
vennootschap die de grensoverschrijdende 
omzetting aangaat, en kan een natuurlijke 
of rechtspersoon zijn naargelang van het 
recht van de lidstaat van vertrek. Bij de 
beoordeling van de onafhankelijkheid van 
de deskundige houden de lidstaten 
rekening met het in de artikelen 22 en 

2. Het staat de bevoegde instantie vrij 
om, indien zij dit nodig acht, binnen vijf 
werkdagen na de indiening van het in lid 1 
bedoelde verzoek en de ontvangst van het 
voorstel en het verslag een beroep te doen 
op een onafhankelijke deskundige. De 
deskundige is onafhankelijk van de 
vennootschap die de grensoverschrijdende 
omzetting aangaat, en kan een natuurlijke 
of rechtspersoon zijn naargelang van het 
recht van de lidstaat van vertrek. Bij de 
beoordeling van de onafhankelijkheid van 
de deskundige houden de lidstaten 
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22 ter van Richtlijn 2006/43/EG ingestelde 
rechtskader.

rekening met het in de artikelen 22 en 
22 ter van Richtlijn 2006/43/EG ingestelde 
rechtskader.

Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 86 octies – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De deskundige stelt een schriftelijk 
verslag op dat ten minste het volgende 
vermeldt:

3. In geval van gegronde twijfel over 
de werkelijke reden van de 
grensoverschrijdende omzetting stelt de 
bevoegde instantie een schriftelijk verslag 
op dat ten minste het volgende vermeldt:

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 86 octies – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
de onafhankelijke deskundige het recht 
heeft bij de vennootschap die de 
grensoverschrijdende omzetting aangaat, 
alle relevante informatie en documenten op 
te vragen en alle nodig onderzoek te 
verrichten om de gegevens van het voorstel 
en de beheersverslagen te controleren. De 
deskundige heeft ook het recht 
opmerkingen en adviezen in te winnen van 
de werknemersvertegenwoordigers van de 
vennootschap, of indien er geen 
vertegenwoordigers zijn, van de 
werknemers zelf, alsmede van de 
schuldeisers en de deelnemers in de 
vennootschap.

4. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
de bevoegde instantie het recht heeft bij de 
vennootschap die de grensoverschrijdende 
omzetting aangaat, alle relevante 
informatie en documenten op te vragen en 
alle nodig onderzoek te verrichten om de 
gegevens van het voorstel en de 
beheersverslagen te controleren. De 
bevoegde instantie heeft ook het recht 
opmerkingen en adviezen in te winnen van 
de werknemersvertegenwoordigers van de 
vennootschap, of indien er geen 
vertegenwoordigers zijn, van de 
werknemers zelf, alsmede van de 
schuldeisers en de deelnemers in de 
vennootschap.
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Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 86 octies – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
aan de onafhankelijke deskundige 
voorgelegde informatie alleen kan worden 
gebruikt voor het opstellen van het verslag 
en dat geen vertrouwelijke informatie, 
waaronder bedrijfsgeheimen, wordt 
bekendgemaakt. In voorkomend geval kan 
de deskundige bij de overeenkomstig 
artikel 86 quaterdecies, lid 1, aangewezen 
bevoegde instantie een afzonderlijk 
document met vertrouwelijke informatie 
indienen, dat alleen beschikbaar wordt 
gesteld aan de vennootschap die de 
grensoverschrijdende omzetting aangaat, 
en niet voor derden openbaar wordt 
gemaakt.

5. De lidstaten dragen er zorg voor
dat de door de bevoegde instantie 
verzamelde informatie alleen kan worden 
gebruikt voor het opstellen van haar
verslag en dat er geen vertrouwelijke 
informatie, waaronder bedrijfsgeheimen, 
openbaar wordt gemaakt. In voorkomend 
geval kan de bevoegde instantie bij de 
overeenkomstig artikel 86 quaterdecies, 
lid 1, aangewezen bevoegde instantie een 
afzonderlijk document met vertrouwelijke 
informatie indienen, dat alleen beschikbaar 
wordt gesteld aan de vennootschap die de 
grensoverschrijdende omzetting aangaat, 
en niet voor derden openbaar wordt 
gemaakt.

Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 86 nonies – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) een kennisgeving aan de 
deelnemers, de schuldeisers en de 
werknemers van de vennootschap die de 
grensoverschrijdende omzetting aangaat, 
dat zij vóór de datum van de algemene 
vergadering bij de vennootschap en bij de 
overeenkomstig artikel 86 quaterdecies, 
lid 1, aangewezen bevoegde instantie 
opmerkingen kunnen indienen betreffende 
de in de punten a) en b) van de eerste 
alinea bedoelde documenten.

(c) een kennisgeving aan de 
deelnemers in de vennootschap, de 
schuldeisers en de werknemers van en/of 
de vakbonden die leden hebben in de 
vennootschap die de grensoverschrijdende 
omzetting aangaat, dat zij vóór de datum 
van de algemene vergadering bij de 
vennootschap en bij de overeenkomstig 
artikel 86 quaterdecies, lid 1, aangewezen 
bevoegde instantie opmerkingen kunnen 
indienen betreffende de in de punten a) en 
b) van de eerste alinea bedoelde 
documenten.
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Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 86 nonies – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dragen er zorg voor dat 
informatie over de openbaarmaking van 
de onder c) bedoelde kennisgeving ook ter 
beschikking wordt gesteld door middel 
van algemene bekendmaking op een 
geschikte plaats in de vennootschap die de 
grensoverschrijdende omzetting aangaat.

Amendement 51

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 86 decies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na van de in artikelen 86 sexies, 86 
septies en 86 octies bedoelde verslagen 
kennis te hebben genomen, beslist de 
algemene vergadering van de 
vennootschap die de grensoverschrijdende 
omzetting aangaat, over de goedkeuring 
van het voorstel voor de 
grensoverschrijdende omzetting. De 
vennootschap deelt het besluit van de 
algemene vergadering mee aan de 
overeenkomstig artikel 86 quaterdecies, 
lid 1, aangewezen bevoegde instantie.

1. Na van de in artikelen 86 sexies, 86 
septies en 86 octies bedoelde verslagen 
kennis te hebben genomen, beslist de 
algemene vergadering van de 
vennootschap die de grensoverschrijdende 
omzetting aangaat, over de goedkeuring 
van het voorstel voor de 
grensoverschrijdende omzetting. Voordat 
een besluit wordt genomen, zijn alle 
voorafgaande toepasselijke informatie- en 
raadplegingsrechten op zodanige wijze en 
op een zodanig tijdstip geëerbiedigd dat 
met het advies van de vertegenwoordigers 
van de werknemers rekening kan worden 
gehouden. De vennootschap deelt het 
besluit van de algemene vergadering mee 
aan de overeenkomstig artikel 86 
quaterdecies, lid 1, aangewezen bevoegde 
instantie.



AD\1168770NL.docx 41/94 PE625.383v02-00

NL

Amendement 52

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 86 undecies – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de deelnemers in de vennootschap 
die houders zijn van aandelen met 
stemrechten en niet hebben ingestemd met
het voorstel voor de grensoverschrijdende 
omzetting;

(a) de deelnemers in de vennootschap 
die houders zijn van aandelen met 
stemrechten en tegen het voorstel voor de 
grensoverschrijdende omzetting hebben 
gestemd;

Amendement 53

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 86 undecies – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
wanneer de grensoverschrijdende 
omzetting overeenkomstig artikel 86 
novodecies van kracht is geworden, de in 
lid 1 bedoelde deelnemers in de 
vennootschap hun aandelen in ruil voor de 
betaling van een passende vergoeding in 
geld kunnen vervreemden aan een of meer 
van de volgende partijen:

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Amendement 54

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 86 undecies – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
de vennootschap die de 
grensoverschrijdende omzetting aangaat, in 
het voorstel voor de grensoverschrijdende 

3. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
de vennootschap die de 
grensoverschrijdende omzetting aangaat, in 
het voorstel voor de grensoverschrijdende 
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omzetting als bedoeld in artikel 86 
quinquies een passende vergoeding 
aanbiedt aan de in lid 1 van dit artikel 
bedoelde deelnemers in de vennootschap 
die het recht op vervreemding van hun 
aandelen wensen uit te oefenen. De 
lidstaten stellen ook een termijn voor de 
aanvaarding van het aanbod vast die in 
geen geval langer is dan één maand na de 
in artikel 86 decies bedoelde algemene 
vergadering. De lidstaten zorgen er voorts 
voor dat de vennootschap een aanbod kan 
aanvaarden dat elektronisch is verzonden 
naar een door die vennootschap daartoe 
aangewezen adres.

omzetting als bedoeld in artikel 86 
quinquies een passende vergoeding 
aanbiedt aan de in lid 1 van dit artikel 
bedoelde deelnemers in de vennootschap 
die het recht op vervreemding van hun 
aandelen wensen uit te oefenen. De 
deelnemers in de vennootschap moeten 
vóór de algemene vergadering meedelen 
dat zij voornemens zijn hun uitstaprecht 
uit te oefenen. De lidstaten zorgen er 
voorts voor dat de vennootschap een 
aanbod kan aanvaarden dat elektronisch is 
verzonden naar een door die vennootschap 
daartoe aangewezen adres.

Amendement 55

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 86 duodecies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
schuldeisers die geen genoegen nemen met 
de bescherming van hun belangen waarin 
het voorstel voor de grensoverschrijdende 
omzetting als bedoeld in artikel 86 
quinquies, onder f), voorziet, de 
desbetreffende administratieve of 
gerechtelijke instanties kunnen verzoeken 
om passende waarborgen binnen één 
maand na de in artikel 86 nonies bedoelde 
openbaarmaking.

2. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
schuldeisers die geen genoegen nemen met 
de bescherming van hun belangen waarin 
het voorstel voor de grensoverschrijdende 
omzetting als bedoeld in artikel 86 
quinquies, onder f), voorziet en die 
bezwaar hebben aangetekend vóór de 
grensoverschrijdende omzetting, de 
desbetreffende administratieve of 
gerechtelijke instanties kunnen verzoeken 
om passende waarborgen binnen één 
maand na de in artikel 86 nonies bedoelde 
openbaarmaking.

Amendement 56

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 86 terdecies
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 86 terdecies Artikel 86 terdecies

Werknemersmedezeggenschap Informatie, raadpleging en 
medezeggenschap van werknemers

-1. Het waarborgen van de 
medezeggenschapsrechten van 
werknemers is een fundamenteel beginsel 
en verklaarde doelstelling van dit artikel. 
Daarom blijft voor de werknemers binnen 
de uit de grensoverschrijdende 
herstructurering ontstane vennootschap 
ten minste hetzelfde niveau van 
werknemersmedezeggenschap gelden, en 
blijven alle elementen van 
werknemersmedezeggenschap die voor de 
omzetting golden ook na de omzetting van 
toepassing. Dit niveau wordt gemeten 
door te kijken naar het aandeel dat de 
werknemersvertegenwoordigers vormen 
in het toezichthoudend of het 
bestuursorgaan, in de commissies van die 
organen of, in voorkomend geval, in het 
leidinggevend orgaan dat 
verantwoordelijk is voor de 
winstbepalende entiteiten van de 
vennootschap.

1. Onverminderd lid 2 is de uit de 
grensoverschrijdende omzetting 
voortkomende vennootschap onderworpen 
aan de geldende voorschriften betreffende 
werknemersmedezeggenschap in de 
lidstaat van bestemming.

1. Wanneer de leidinggevende of de 
bestuursorganen van de deelnemende 
vennootschappen een voorstel tot 
omzetting van een vennootschap 
opstellen, doen zij zo spoedig mogelijk na 
de openbaarmaking van het voorstel tot 
omzetting het nodige om met de 
vertegenwoordigers van de werknemers 
van de vennootschappen in 
onderhandeling te treden over regelingen 
inzake de rol van de werknemers in de uit 
de omzetting ontstane vennootschap of 
vennootschappen.

2. De eventuele voorschriften 
betreffende werknemersmedezeggenschap 
in de lidstaat van bestemming gelden 
echter niet wanneer de vennootschap die 
de omzetting aangaat, in de zes maanden 
vóór de bekendmaking van het voorstel 
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voor de grensoverschrijdende omzetting 
als bedoeld in artikel 86 quinquies van 
deze richtlijn een gemiddeld aantal 
werknemers heeft van vier vijfde van de 
toepasselijke drempel, zoals bepaald in het 
recht van de lidstaat van vertrek, die 
aanleiding geeft tot 
werknemersmedezeggenschap in de zin 
van artikel 2, onder k), van Richtlijn 
2001/86/EG, of indien het nationale recht 
van de lidstaat van bestemming niet 
voorziet in:

(a) ten minste hetzelfde niveau van 
werknemersmedezeggenschap dat van 
toepassing was in de vennootschap vóór 
de omzetting, gemeten naar het aantal 
werknemersvertegenwoordigers onder de 
leden van het toezichthoudend of 
bestuursorgaan, in de commissies van die 
organen of in het leidinggevend orgaan 
dat belast is met de winstbepalende 
entiteiten van de vennootschap, die in 
aanmerking komen voor 
werknemersvertegenwoordiging; of

(b) het recht voor werknemers van 
zich in andere lidstaten bevindende 
vestigingen van de uit de omzetting 
voortkomende vennootschap om hun 
medezeggenschapsrechten op dezelfde 
wijze uit te oefenen als de werknemers in 
de lidstaat van bestemming.

3. In de in lid 2 van dit artikel 
bedoelde gevallen wordt de
medezeggenschap van werknemers in de 
omgezette vennootschap en de wijze 
waarop zij bij de vaststelling van deze 
rechten worden betrokken, door de 
lidstaten op overeenkomstige wijze en 
onverminderd de leden 4 tot en met 7 van 
dit artikel geregeld volgens de beginselen 
en procedures vervat in artikel 12, leden 2, 
3 en 4, van Verordening (EG) 
nr. 2157/2001 en de volgende bepalingen 
van Richtlijn 2001/86/EG:

3. De informatie, raadpleging en 
medezeggenschap van werknemers in de 
omgezette vennootschap en de rol van de 
werknemers bij de vaststelling van deze 
rechten, worden geregeld in een 
overeenkomst tussen de werknemers en 
het leidinggevend orgaan. De informatie, 
raadpleging en medezeggenschap van 
werknemers in de omgezette vennootschap 
en de wijze waarop zij bij de vaststelling 
van deze rechten worden betrokken, wordt
door de lidstaten op overeenkomstige wijze 
en onverminderd de leden 4 tot en met 7 
van dit artikel geregeld volgens de 
beginselen en procedures vervat in artikel 
12, leden 2, 3 en 4, van Verordening (EG) 
nr. 2157/2001 en de volgende bepalingen 
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van Richtlijn 2001/86/EG:

(a) artikel 3, lid 1, artikel 3, lid 2, 
onder a), i), en artikel 3, lid 3, artikel 3, lid 
4, eerste alinea, eerste streepje, artikel 3, 
lid 4, tweede alinea, artikel 3, lid 5, artikel 
3, lid 6, derde alinea, en artikel 3, lid 7;

(a) artikel 3, lid 1, artikel 3, lid 2, 
onder a), i), en artikel 3, lid 3, artikel 3, lid 
4, eerste alinea, eerste streepje, artikel 3, 
lid 4, tweede alinea, artikel 3, lid 5, artikel 
3, lid 6, derde alinea, en artikel 3, lid 7;

(b) artikel 4, lid 1, artikel 4, lid 2, 
onder a), g) en h), en artikel 4, leden 3 en 
4;

(b) artikel 4, lid 1, artikel 4, lid 2, 
onder a), b), c), d), e), g) en h), en artikel 4, 
leden 3 en 4;

(c) artikel 5; (c) artikel 5;

(d) artikel 6; (d) artikel 6;

(e) artikel 7, lid 1, eerste alinea; (e) artikel 7, lid 1;

(f) de artikelen 8, 9, 10 en 12; (f) de artikelen 8, 9, 10 en 12;

(g) deel 3, punt a), van de bijlage. (g) de bijlage bij Richtlijn 
2001/86/EG, met uitzondering van de 
punten a) en b) en de tweede alinea van 
deel 3, in plaats waarvan de volgende 
regels van toepassing zijn:

i) in het kader van de 
totstandbrenging van een 
werknemersvertegenwoordiging op 
bestuursniveau hebben de werknemers 
van de vennootschap, haar 
dochterondernemingen en vestigingen 
en/of het vertegenwoordigend orgaan het 
recht om een bepaald aantal leden van het 
toezichthoudend of het bestuursorgaan 
van de omgezette vennootschap te kiezen 
of te benoemen, namelijk twee 
vertegenwoordigers in vennootschappen 
met meer dan vijftig werknemers, een 
aantal vertegenwoordigers gelijk aan een 
derde van de leden in vennootschappen 
met 250 tot 1 000 werknemers, en een 
aantal vertegenwoordigers gelijk aan de 
helft van de leden in vennootschappen 
met meer dan 1 000 werknemers;

ii) in het kader van transnationale 
informatie en raadpleging is Richtlijn 
2009/38/EG van toepassing.

4. Bij het in regelgeving omzetten van 
de in lid 3 bedoelde beginselen en 
procedures:

4. Bij het in regelgeving omzetten van 
de in lid 2 bedoelde beginselen en 
procedures dragen de lidstaten er zorg 
voor dat de regels inzake 
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werknemersmedezeggenschap die vóór de 
grensoverschrijdende omzetting van 
toepassing waren, van toepassing blijven 
tot de datum waarop eventuele nadien 
overeengekomen regels van kracht 
worden, of indien er geen regels zijn 
overeengekomen, tot de datum waarop de 
referentievoorschriften van kracht worden 
in overeenstemming met lid 2, onder g).

(a) geven de lidstaten de bijzondere 
onderhandelingsgroep het recht om, bij 
een meerderheid van twee derde van zijn 
leden, die ten minste twee derde van de 
werknemers vertegenwoordigen, te 
besluiten van onderhandelingen af te zien 
of reeds geopende onderhandelingen te 
beëindigen en zich te verlaten op de regels 
inzake medezeggenschap die van kracht 
zijn in de lidstaat van bestemming;

(b) kunnen de lidstaten, wanneer na 
eerdere onderhandelingen de 
referentievoorschriften inzake 
medezeggenschap van toepassing zijn en 
ongeacht deze referentievoorschriften, 
besluiten het aantal 
werknemersvertegenwoordigers in het 
bestuursorgaan van de omgezette 
vennootschap te beperken. Wanneer in de 
vennootschap die de grensoverschrijdende 
omzetting aangaat, ten minste een derde 
van de leden van het toezichthoudend of 
bestuursorgaan uit 
werknemersvertegenwoordigers bestond, 
kan het aantal 
werknemersvertegenwoordigers in het 
bestuursorgaan echter nooit worden 
beperkt tot minder dan een derde van de 
leden;

(c) dragen de lidstaten er zorg voor dat de 
regels inzake 
werknemersmedezeggenschap die vóór de 
grensoverschrijdende omzetting van 
toepassing waren, van toepassing blijven 
tot de datum waarop eventuele nadien 
overeengekomen regels van kracht 
worden, of indien er geen regels zijn 
overeengekomen, tot de datum waarop de 
referentievoorschriften van kracht worden 
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in overeenstemming met punt a) van deel 
3 van de bijlage.

5. De uitbreiding van de 
medezeggenschapsrechten tot werknemers 
van de omgezette vennootschap die in 
andere lidstaten werkzaam zijn, bedoeld 
in lid 2, onder b), houdt voor de lidstaten 
die deze keuze maken, geen verplichting 
in deze werknemers mee te tellen bij de 
berekening van het drempelaantal 
werknemers dat volgens het nationale 
recht aanleiding geeft tot 
medezeggenschapsrechten.

6. Wanneer de vennootschap die de 
grensoverschrijdende omzetting aangaat, 
onder een stelsel van 
werknemersmedezeggenschap 
functioneert, is zij verplicht een rechtsvorm 
aan te nemen die de uitoefening van 
medezeggenschapsrechten mogelijk maakt.

6. Wanneer de vennootschap die de 
grensoverschrijdende omzetting aangaat, 
onder een stelsel van 
werknemersmedezeggenschap 
functioneert, is zij verplicht een rechtsvorm 
aan te nemen die de uitoefening van 
medezeggenschapsrechten mogelijk maakt.

7. Wanneer de omgezette 
vennootschap onder een stelsel van 
werknemersmedezeggenschap 
functioneert, is zij verplicht maatregelen te 
nemen om de bescherming van de 
medezeggenschapsrechten van de 
werknemers te verzekeren in geval van 
volgende grensoverschrijdende of 
binnenlandse fusie, splitsing of omzetting
voor een termijn van drie jaar nadat de 
grensoverschrijdende omzetting van kracht 
is geworden, door op overeenkomstige 
wijze de in de leden 1 tot en met 6 
vastgestelde voorschriften toe te passen.

7. Wanneer de omgezette 
vennootschap onder een stelsel van 
werknemersmedezeggenschap 
functioneert, is zij verplicht maatregelen te 
nemen om, ook in geval van een volgende 
grensoverschrijdende of binnenlandse 
fusie, splitsing of omzetting, de 
bescherming van de 
medezeggenschapsrechten van de 
werknemers te waarborgen gedurende een 
termijn van zes jaar nadat de 
grensoverschrijdende omzetting van kracht 
is geworden, door op overeenkomstige 
wijze de in de leden 1 tot en met 6 
vastgestelde voorschriften toe te passen.

7 bis. De lidstaten waarborgen, 
overeenkomstig artikel 7 van Richtlijn 
2002/14/EG, dat 
werknemersvertegenwoordigers bij de 
uitoefening van hun functie voldoende 
bescherming en waarborgen genieten om 
de taken die hun zijn toevertrouwd naar 
behoren te kunnen vervullen.

8. De vennootschap stelt haar 
werknemers onverwijld in kennis van de 
resultaten van de onderhandelingen over de 

8. De vennootschap stelt haar 
werknemers onverwijld in kennis van de 
resultaten van de onderhandelingen over de 
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werknemersmedezeggenschap. werknemersmedezeggenschap.

8 bis. De lidstaten treffen passende 
maatregelen voor het geval de 
vennootschap die wordt omgezet de 
bepalingen in dit artikel niet naleeft. In 
het bijzonder zien zij erop toe dat er 
passende administratieve of gerechtelijke 
procedures bestaan om de uit dit artikel 
voortvloeiende verplichtingen te doen 
naleven.

8 ter. De lidstaten voorzien tevens in 
adequate sancties op inbreuken op dit 
artikel door de uit de omzetting ontstane 
vennootschap. Deze sancties moeten 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
zijn.

8 quater. Zodra een drempel van de 
lidstaat van vertrek wordt overschreden, 
moeten nieuwe onderhandelingen worden
gestart overeenkomstig de bepalingen van 
dit artikel. In een dergelijk geval 
verwijzen de referentievoorschriften die 
door de lidstaten worden toegepast naar 
het niveau van 
werknemersmedezeggenschap dat voor de 
vennootschap zou gelden op grond van de 
wetgeving in het land van oorsprong als 
de vennootschap geen 
grensoverschrijdende omzetting zou zijn 
aangegaan.

Amendement 57

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 86 quaterdecies – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het advies van de 
werknemersvertegenwoordigers 
overeenkomstig artikel 86 septies, lid 4;
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Amendement 58

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 86 quaterdecies – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Om te voldoen aan de in artikel in 
artikel 86 terdecies vastgestelde regels 
inzake werknemersmedezeggenschap 
onderzoekt de lidstaat van vertrek of het in 
lid 2 van dit artikel bedoelde voorstel voor 
de grensoverschrijdende omzetting 
informatie bevat over de procedures 
volgens welke de relevante regelingen 
worden vastgesteld en mogelijke opties 
voor deze regelingen.

4. Om te voldoen aan de in artikel in 
artikel 86 terdecies vastgestelde regels 
inzake werknemersmedezeggenschap 
onderzoekt de lidstaat van vertrek of het in 
lid 2 van dit artikel bedoelde voorstel voor 
de grensoverschrijdende omzetting 
informatie bevat over de procedures 
volgens welke de relevante regelingen 
worden vastgesteld en mogelijke opties 
voor deze regelingen, een en ander in 
overeenstemming met de bestaande 
Uniewetgeving, zonder de administratieve 
lasten onnodig te verzwaren.

Amendement 59

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 86 quaterdecies – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) alle opmerkingen en adviezen die 
door belanghebbenden zijn ingediend 
overeenkomstig artikel 86 nonies, lid 1;

(b) alle opmerkingen en adviezen die 
door belanghebbenden zijn ingediend 
overeenkomstig artikel 86 nonies, lid 1, 
met name het in artikel 86 septies, lid 4, 
bedoelde advies;

Amendement 60

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 86 quaterdecies – lid 7 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) indien de bevoegde instantie 
vaststelt dat de grensoverschrijdende 
omzetting binnen het toepassingsgebied 
van de nationale bepalingen tot omzetting 
van deze richtlijn valt, dat aan alle 
voorwaarden is voldaan en dat alle 
noodzakelijke procedures en formaliteiten 
zijn vervuld, geeft de bevoegde instantie 
het aan de omzetting voorafgaand attest af;

(a) indien de bevoegde instantie 
vaststelt dat de grensoverschrijdende 
omzetting binnen het toepassingsgebied 
van de nationale bepalingen tot omzetting 
van deze richtlijn valt, dat aan alle 
voorwaarden is voldaan en dat alle 
noodzakelijke procedures en formaliteiten 
zijn vervuld, en dat er geen aanwijzingen 
zijn dat de regels inzake 
werknemersmedezeggenschap worden 
omzeild, geeft de bevoegde instantie het 
aan de omzetting voorafgaand attest af;

Amendement 61

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 86 quindecies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
de bevoegde instantie van de lidstaat van 
vertrek, om te beoordelen of de 
grensoverschrijdende omzetting een 
kunstmatige constructie vormt in de zin 
van artikel 86 quater, lid 3, een 
diepgaande beoordeling van alle relevante 
feiten en omstandigheden verricht en 
daarbij ten minste het volgende in 
aanmerking neemt: de kenmerken van de 
vestiging in de lidstaat van bestemming, 
waaronder de intentie, de sector, de 
investering, de netto-omzet en winst of 
verlies, het aantal werknemers, de 
samenstelling van de balans, de fiscale 
woonplaats, de activa en de plaats waar 
deze zich bevinden, de gebruikelijke 
werkplek van de werknemers en van 
specifieke werknemersgroepen, de plaats
waar de sociale bijdragen verschuldigd zijn 
en de commerciële risico’s die de 
omgezette vennootschap loopt in de 
lidstaat van bestemming en de lidstaat van 

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
de bevoegde instantie van de lidstaat van 
vertrek, om te beoordelen of de 
grensoverschrijdende omzetting een 
kunstmatige constructie vormt, een 
diepgaande beoordeling van alle relevante 
feiten en omstandigheden verricht en 
daarbij ten minste het volgende in 
aanmerking neemt:
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vertrek.

i) de kenmerken van de vestiging in 
de lidstaat van bestemming, waaronder het 
oogmerk, de sector, de investering, de 
netto-omzet en winst of verlies;

ii) het aantal werknemers dat 
werkzaam is in de lidstaat van 
bestemming, het aantal werknemers dat 
werkzaam is in een ander land 
(gegroepeerd naar werkland), het aantal 
gedetacheerde werknemers in het jaar 
vóór de omzetting in de zin van 
Verordening (EG) nr. 883/2004 en 
Richtlijn 96/71/EG, het aantal 
werknemers dat gelijktijdig in meer dan 
één lidstaat werkzaam is in de zin van 
Verordening (EG) nr. 883/2004, en de 
samenstelling van de balans;

iii) de fiscale woonplaats;

iv) de activa en de plaats waar deze 
zich bevinden;

v) de gebruikelijke werkplek van de 
werknemers en van specifieke 
werknemersgroepen;

vi) de plaatsen waar de sociale 
bijdragen verschuldigd zijn;

vii) de commerciële risico's die de 
omgezette vennootschap loopt in de 
lidstaat van bestemming en de lidstaat van 
vertrek; en

viii) de samenstelling van de balans en 
van het financiële overzicht in de lidstaat 
van bestemming en in alle lidstaten 
waarin de vennootschap in de afgelopen 
twee boekjaren actief is geweest.

Amendement 62

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 bis (nieuw)
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 119 – punt 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) In artikel 119 wordt het volgende 
punt ingevoegd:

"2 bis.
"werknemersvertegenwoordigers"

: de vertegenwoordigers van de 
werknemers volgens de wetgeving en/of de 
gebruiken van de Unie en lidstaten;";

Amendement 63

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 ter (nieuw)
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 119 – punt 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) In artikel 119 wordt het volgende 
punt ingevoegd:

"2 ter. "rol van de werknemers": elke 
procedure, met inbegrip van informatie, 
raadpleging en medezeggenschap, die de 
werknemersvertegenwoordigers in staat 
stelt invloed uit te oefenen op binnen de 
vennootschap te nemen besluiten;";

Amendement 64

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 quater (nieuw)
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 119 – punt 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 quater) In artikel 119 wordt het 
volgende punt ingevoegd:

"2 quater. "informatie": het 
verstrekken, door het bevoegde orgaan 
van de vennootschap, aan de 
vertegenwoordiger van de werknemers 
en/of aan de 
werknemersvertegenwoordigers op het 
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relevante niveau, van inlichtingen over 
aangelegenheden die betrekking hebben 
op de vennootschap zelf en op eender 
welke van haar dochterondernemingen of 
vestigingen in een andere lidstaat of over 
aangelegenheden die de bevoegdheid van 
de besluitvormingsorganen in één enkele 
lidstaat te buiten gaan, op een zodanig 
tijdstip, op een zodanige wijze en met een 
zodanige inhoud dat de 
werknemersvertegenwoordigers de 
mogelijke gevolgen ervan grondig kunnen 
beoordelen en, in voorkomend geval, 
raadplegingen met het bevoegde orgaan 
van de vennootschap kunnen 
voorbereiden;";

Amendement 65

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 quinquies (nieuw)
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 119 – punt 2 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 quinquies) In artikel 119 wordt het 
volgende punt ingevoegd:

"2 quinquies. "raadpleging": de 
instelling van dialoog en de uitwisseling 
van standpunten tussen het orgaan dat de 
werknemers vertegenwoordigt en/of van 
de werknemersvertegenwoordigers en het 
bevoegde orgaan van de vennootschap, op 
een zodanig tijdstip, op een zodanige wijze 
en met een zodanige inhoud dat de 
werknemersvertegenwoordigers, op basis 
van de verstrekte informatie, een mening 
over de door het bevoegde orgaan 
beoogde maatregelen kenbaar kunnen 
maken waarmee rekening kan worden 
gehouden in het besluitvormingsproces 
binnen de vennootschap;";
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Amendement 66

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 sexies (nieuw)
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 119 – punt 2 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 sexies) In artikel 119 wordt het
volgende punt ingevoegd:

"2 sexies.
"werknemersmedezeggenschap": 

de invloed van het orgaan dat de 
werknemers vertegenwoordigt en/of van 
de werknemersvertegenwoordigers op de 
gang van zaken bij een vennootschap via 
het recht om een aantal leden van het 
toezichthoudend of het bestuursorgaan 
van de vennootschap te kiezen of te 
benoemen, of het recht om met betrekking 
tot de benoeming van een aantal of alle 
leden van het toezichthoudend of het 
bestuursorgaan van de vennootschap 
aanbevelingen te doen en/of bezwaar te 
maken;";

Amendement 67

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 septies (nieuw)
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 119 – punt 2 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 septies) In artikel 119 wordt het 
volgende punt ingevoegd:

"2 septies. "hoofdkantoor": de plaats 
waar de meeste belangrijke bestuurs- en 
commerciële besluiten die noodzakelijk 
zijn voor de bedrijfsuitoefening van de 
vennootschap als geheel, worden 
genomen.";
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Amendement 68

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 octies (nieuw)
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 119 – punt 2 octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 octies) In artikel 119 wordt het 
volgende punt ingevoegd:

"2 octies. "kunstmatige constructie": 
een structuur die is opgezet voor het 
omzeilen van de verplichtingen van de 
vennootschap uit hoofde van de wettelijke 
en contractuele rechten van werknemers, 
schuldeisers of 
minderheidsaandeelhouders, het 
vermijden van 
socialezekerheidsbetalingen of het 
verplaatsen van de gemaakte winst om 
belastingvoordelen te verkrijgen, en die 
geen noemenswaardige of daadwerkelijke 
economische activiteit uitoefent in de 
lidstaat van bestemming.”;

Amendement 69

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 120 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat dit 
hoofdstuk niet van toepassing is op de 
vennootschap of vennootschappen
wanneer:

4. De lidstaten zorgen ervoor dat, 
wanneer een vennootschap voornemens is 
een grensoverschrijdende fusie aan te 
gaan, de betrokken lidstaten onderzoeken 
of deze fusie voldoet aan de in dit lid 
gestelde voorwaarden. Een vennootschap 
mag geen grensoverschrijdende fusie 
aangaan wanneer:
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Amendement 70

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 120 – lid 4 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) er een onderzoek loopt tegen een 
vennootschap, er vervolging is ingesteld 
tegen de vennootschap, of de 
vennootschap in de afgelopen drie jaar is 
veroordeeld wegens een inbreuk op de 
arbeidswetgeving of werknemersrechten, 
of sociale of belastingfraude, 
belastingontduiking, belastingontwijking, 
het witwassen van geld of een ander 
financieel misdrijf;

Amendement 71

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 120 – lid 4 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e ter) de vennootschap een 
betalingsachterstand heeft wat betreft 
belastingen of 
socialezekerheidsbijdragen;

Amendement 72

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 120 – lid 4 – letter e quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e quater) er een onderzoek loopt 
tegen de vennootschap, er vervolging is 
ingesteld tegen de vennootschap, of de 
vennootschap in de afgelopen drie jaar is 
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veroordeeld wegens schendingen van de 
grond- of mensenrechten.

Amendement 73

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter c
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 122 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten staan toe dat de fuserende 
vennootschappen naast de officiële taal van 
elke lidstaat van de fuserende 
vennootschappen een taal gebruiken die in 
de internationale zakelijke en financiële 
wereld gebruikelijk is voor het opstellen 
van het gemeenschappelijk voorstel voor 
een grensoverschrijdende fusie en van alle 
andere desbetreffende documenten. De 
lidstaten bepalen welke taal voorrang heeft 
in geval van verschillen tussen de 
onderscheiden taalversies van de 
documenten.

De lidstaten staan toe dat de fuserende 
vennootschappen naast de officiële taal van 
elke lidstaat van de fuserende 
vennootschappen een taal gebruiken die in 
de internationale zakelijke en financiële 
wereld gebruikelijk is voor het opstellen 
van het gemeenschappelijk voorstel voor 
een grensoverschrijdende fusie en van alle 
andere desbetreffende documenten. De 
lidstaten bepalen welke taal voorrang heeft 
in geval van verschillen tussen de 
onderscheiden taalversies van de 
documenten. De deelnemers in de 
vennootschap, werknemers of 
schuldeisers hebben de mogelijkheid om 
opmerkingen te maken over dit voorstel. 
De opmerkingen worden opgenomen in 
het eindverslag en worden openbaar 
gemaakt.

Amendement 74

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 124

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 124 Artikel 124

Verslag van het leidinggevende of 
bestuursorgaan aan de deelnemers in de 

vennootschap

Verslag van het leidinggevend of 
bestuursorgaan aan de deelnemers in de 
vennootschap en de vertegenwoordigers 
van de werknemers of, indien er geen 
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vertegenwoordigers zijn, aan de 
werknemers zelf

1. Het leidinggevende of 
bestuursorgaan van elke fuserende 
vennootschap stelt een verslag op waarin 
de wettelijke en economische aspecten van 
de grensoverschrijdende fusie worden 
toegelicht en verantwoord.

1. Het leidinggevend of 
bestuursorgaan van elke fuserende 
vennootschap stelt een verslag op waarin 
aan de deelnemers in de vennootschappen 
de wettelijke en economische aspecten van 
de grensoverschrijdende fusie worden 
toegelicht en verantwoord, en waarin de 
vertegenwoordigers van de werknemers 
of, indien er geen vertegenwoordigers 
zijn, de werknemers zelf in kennis worden 
gesteld van de gevolgen die de 
grensoverschrijdende fusie voor hen zal 
hebben.

2. In het in lid 1 bedoelde verslag 
wordt met name toelichting gegeven over 
het volgende:

2. In het in lid 1 bedoelde verslag 
wordt met name toelichting gegeven over 
het volgende:

(a) de gevolgen van de 
grensoverschrijdende fusie voor de 
toekomstige activiteiten van de uit de fusie 
ontstane vennootschap en voor het 
strategisch plan van het management;

(a) de gevolgen van de 
grensoverschrijdende fusie voor de 
toekomstige activiteiten van de uit de fusie 
ontstane vennootschap en voor het 
strategisch plan van het management;

(a bis) de redenen voor de fusie;

(b) een toelichting en rechtvaardiging 
van de ruilverhouding van de aandelen;

(b) een toelichting en rechtvaardiging 
van de ruilverhouding van de aandelen;

(c) een beschrijving van bijzondere 
moeilijkheden die zich eventueel bij de 
waardering hebben voorgedaan;

(c) een beschrijving van bijzondere 
moeilijkheden die zich eventueel bij de 
waardering hebben voorgedaan;

(d) de gevolgen van de 
grensoverschrijdende fusie voor de 
deelnemers in de vennootschap;

(d) de gevolgen van de 
grensoverschrijdende fusie voor de 
deelnemers in de vennootschap;

(e) de rechten en rechtsmiddelen die 
beschikbaar zijn voor deelnemers in de 
vennootschap die zich verzetten tegen de 
omzetting, in overeenstemming met 
artikel 126 bis.

(e) de rechten en rechtsmiddelen die 
beschikbaar zijn voor deelnemers in de 
vennootschap die zich verzetten tegen de 
fusie, in overeenstemming met artikel 126 
bis.

(e bis) de gevolgen van de 
grensoverschrijdende fusie voor het 
waarborgen van de dienstverbanden en de 
rol van de werknemers;

(e ter) materiële wijzigingen in de 
arbeidsomstandigheden, onder meer de in 
regelgeving en collectieve 
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arbeidsovereenkomsten vastgelegde 
arbeidsvoorwaarden, en in de 
vestigingsplaatsen van de 
vennootschappen;

(e quater) de vraag of de onder a), e 
bis) en e ter) bedoelde factoren ook 
betrekking hebben op bijkantoren of 
dochterondernemingen van de fuserende 
vennootschappen.

3. Het verslag wordt de deelnemers in 
elke fuserende vennootschap uiterlijk één 
maand vóór de datum van de in artikel 126 
bedoelde algemene vergadering ten minste 
elektronisch beschikbaar gesteld. Het 
verslag wordt op dezelfde wijze 
beschikbaar gesteld aan de 
vertegenwoordigers van de werknemers 
van elke fuserende vennootschap of, indien 
er geen vertegenwoordigers zijn, aan de 
werknemers zelf. Wanneer de fusie in 
overeenstemming met artikel 126, lid 3, 
niet hoeft te worden goedgekeurd door de 
algemene vergadering van de overnemende 
vennootschap, wordt het verslag ten minste 
één maand vóór de datum van de algemene 
vergadering aan de andere fuserende 
vennootschap of vennootschappen 
beschikbaar gesteld.

3. Het verslag wordt de deelnemers in 
elke fuserende vennootschap uiterlijk twee 
maanden vóór de datum van de in 
artikel 126 bedoelde algemene vergadering 
ten minste elektronisch beschikbaar 
gesteld. Het verslag wordt op dezelfde 
wijze beschikbaar gesteld aan de 
vertegenwoordigers van de werknemers 
van elke fuserende vennootschap of, indien 
er geen vertegenwoordigers zijn, aan de 
werknemersvertegenwoordigers van elke 
fuserende vennootschap, overeenkomstig 
Richtlijn 2009/38/EG, Richtlijn 
2001/86/EG en Richtlijn 2002/14/EG, of 
indien er geen vertegenwoordigers zijn, 
aan de werknemers zelf en aan de in de 
vennootschap vertegenwoordigde 
vakbonden. Wanneer de fusie in 
overeenstemming met artikel 126, lid 3, 
niet hoeft te worden goedgekeurd door de 
algemene vergadering van de overnemende 
vennootschap, wordt het verslag ten minste 
één maand vóór de datum van de algemene 
vergadering aan de andere fuserende
vennootschap of vennootschappen 
beschikbaar gesteld.

3 bis. Wanneer het leidinggevend of 
bestuursorgaan van één of meer van de 
fuserende vennootschappen tijdig een 
advies ontvangt van de 
vertegenwoordigers van hun werknemers 
of, indien er geen vertegenwoordigers 
zijn, van de werknemers zelf, zoals 
bepaald in de nationale wetgeving, 
worden de deelnemers in de vennootschap 
daarvan in kennis gesteld en wordt dit 
advies aan het verslag gehecht.

4. Het in lid 1 bedoelde verslag is 4. De in lid 1, onder b) tot en met e),
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evenwel niet vereist wanneer alle 
deelnemers in de fuserende 
vennootschappen ermee instemden af te 
zien van dit vereiste.";

bedoelde informatie is evenwel niet vereist 
wanneer alle deelnemers in de fuserende 
vennootschappen ermee instemden af te 
zien van dit vereiste. Wanneer de 
fuserende vennootschappen, en in 
voorkomend geval hun 
dochterondernemingen, geen andere 
werknemers hebben dan die welke tot de 
leidinggevende of bestuursorganen 
behoren, is de in lid 1, onder f), g) en h), 
bedoelde informatie niet vereist.

4 bis. Het verslag wordt ingediend 
onverminderd de toepasselijke informatie-
en raadplegingsrechten en -procedures 
die op nationaal niveau zijn ingesteld na 
de omzetting van de Richtlijnen 
2001/23/EG, 2002/14/EG of 2009/38/EG, 
zonder dat dit leidt tot een verdubbeling 
van de verslagleggingsvereisten.

Amendement 75

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 124 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 124 bis Artikel 124 bis

Verslag van het leidinggevende of 
bestuursorgaan aan de werknemers

Verslag van het leidinggevend of 
bestuursorgaan aan de werknemers

1. Het leidinggevende of 
bestuursorgaan van elke fuserende 
vennootschap stelt een verslag op waarin 
de gevolgen van de grensoverschrijdende 
fusie voor de werknemers worden 
toegelicht.

1. Het leidinggevend of 
bestuursorgaan van elke fuserende 
vennootschap stelt een verslag op waarin 
de gevolgen van de grensoverschrijdende 
fusie voor de werknemers worden 
toegelicht.

2. In het in lid 1 bedoelde verslag 
wordt met name toelichting gegeven over 
het volgende:

2. In het in lid 1 bedoelde verslag 
wordt met name toelichting gegeven over
het volgende:

(a) de gevolgen van de 
grensoverschrijdende fusie voor de 
toekomstige activiteiten van de 
vennootschap en voor het strategisch plan 

(a) de gevolgen van de 
grensoverschrijdende fusie voor de 
toekomstige activiteiten van de 
vennootschap en voor het strategisch plan 
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van het management; van het management;

(a bis) de redenen voor de fusie;

(b) de gevolgen van de 
grensoverschrijdende fusie voor het 
waarborgen van de dienstverbanden;

(b) de gevolgen van de 
grensoverschrijdende fusie voor het 
waarborgen van de dienstverbanden en de 
rol van de werknemers, en de maatregelen 
die moeten worden genomen om deze te 
waarborgen;

(c) belangrijke wijzigingen in de 
arbeidsomstandigheden en in de 
vestigingsplaatsen van de 
vennootschappen;

(c) belangrijke wijzigingen in de 
arbeidsomstandigheden, onder meer de in 
regelgeving en collectieve 
arbeidsovereenkomsten vastgelegde 
arbeidsvoorwaarden, en in de 
vestigingsplaatsen van de 
vennootschappen;

(d) de vraag of de onder a), b) en c) 
bedoelde factoren ook betrekking hebben 
op dochterondernemingen van de 
fuserende vennootschappen.

(d) de vraag of de onder a), b), c) en c 
bis) bedoelde factoren ook betrekking 
hebben op bijkantoren of 
dochterondernemingen van de fuserende 
vennootschappen.

(d bis) informatie over de procedures voor 
het vaststellen, na de 
grensoverschrijdende fusie, van 
regelingen inzake informatie-, 
raadplegings- en 
medezeggenschapsrechten van 
werknemers in de uit de 
grensoverschrijdende fusie ontstane 
vennootschap, overeenkomstig de 
bepalingen van deze richtlijn;

(d ter) de rechten en rechtsmiddelen die 
beschikbaar zijn voor deelnemers in de 
vennootschap die zich verzetten tegen de 
fusie, in overeenstemming met artikel 126 
bis.

3. Het in lid 1 van dit artikel bedoelde 
verslag wordt de vertegenwoordigers van 
de werknemers van elke fuserende 
vennootschap, of, indien er geen 
vertegenwoordigers zijn, de werknemers 
zelf uiterlijk één maand vóór de datum van 
de in artikel 126 bedoelde algemene 
vergadering ten minste elektronisch 
beschikbaar gesteld. Het verslag wordt op 
dezelfde wijze beschikbaar gesteld aan de 
deelnemers in elke fuserende 

3. Het in lid 1 van dit artikel bedoelde 
verslag wordt de vertegenwoordigers van 
de werknemers van elke fuserende 
vennootschap overeenkomstig Richtlijn 
2009/38/EG, Richtlijn 2001/86/EG en 
Richtlijn 2002/14/EG, of, indien er geen 
vertegenwoordigers zijn, de werknemers 
zelf en de in de vennootschap 
vertegenwoordigde vakbonden uiterlijk 
één maand vóór de datum van de in artikel 
126 bedoelde algemene vergadering ten 
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vennootschap. minste elektronisch beschikbaar gesteld. 
Het verslag wordt op dezelfde wijze 
beschikbaar gesteld aan de deelnemers in 
elke fuserende vennootschap.

Wanneer de fusie in overeenstemming met 
artikel 126, lid 3, niet hoeft te worden 
goedgekeurd door de algemene 
vergadering van de overnemende 
vennootschap, wordt het verslag ten minste 
één maand vóór de datum van de algemene 
vergadering van de andere fuserende 
vennootschap of vennootschappen 
beschikbaar gesteld.

Wanneer de fusie in overeenstemming met 
artikel 126, lid 3, niet hoeft te worden 
goedgekeurd door de algemene 
vergadering van de overnemende 
vennootschap, wordt het verslag ten minste 
één maand vóór de datum van de algemene 
vergadering van de andere fuserende 
vennootschap of vennootschappen 
beschikbaar gesteld.

3 bis. De Europese ondernemingsraden, 
in voorkomend geval, de nationale 
medezeggenschapsorganen en de in de 
vennootschap vertegenwoordigde 
vakbonden beschikken over passende 
middelen om het verslag grondig te 
analyseren.

4. Wanneer het leidinggevende of 
bestuursorgaan van één of meer van de 
fuserende vennootschappen tijdig een 
advies ontvangt van de vertegenwoordigers 
van hun werknemers of, indien er geen 
vertegenwoordigers zijn, van de 
werknemers zelf, zoals bepaald in de 
nationale wetgeving, worden de 
deelnemers in de vennootschap daarvan op 
de hoogte gebracht en wordt dit advies aan 
het verslag gehecht.

4. Wanneer het leidinggevend of 
bestuursorgaan van één of meer van de 
fuserende vennootschappen tijdig een 
advies ontvangt van de vertegenwoordigers 
van hun werknemers of, indien er geen 
vertegenwoordigers zijn, van de 
werknemers zelf, zoals bepaald in de 
nationale wetgeving, worden de 
deelnemers in de vennootschap daarvan in 
kennis gesteld en wordt dit advies aan het 
verslag gehecht.

4 bis. Het uitvoerend management of 
bestuursorgaan van de vennootschap die 
voornemens is een grensoverschrijdende 
fusie aan te gaan, geeft vóór de datum van 
de in artikel 126 bedoelde algemene 
vergadering een schriftelijke, 
gemotiveerde reactie op het advies van de 
werknemers.

5. Wanneer de fuserende 
vennootschappen, en in voorkomend geval 
hun dochterondernemingen, geen andere 
werknemers hebben dan die welke tot de 
leidinggevende of beheersorganen behoren, 
hoeft het in lid 1 bedoelde verslag evenwel 
niet te worden opgesteld.

5. Wanneer de fuserende 
vennootschappen, en in voorkomend geval 
hun dochterondernemingen, geen andere 
werknemers hebben dan die welke tot de 
leidinggevende of beheersorganen behoren, 
hoeft het in lid 1 bedoelde verslag evenwel 
niet te worden opgesteld.
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6. Het verslag wordt ingediend 
onverminderd de toepasselijke 
voorlichtings- en raadplegingsrechten en -
procedures die op nationaal niveau zijn 
ingesteld na de omzetting van de 
Richtlijnen 2001/23/EG, 2002/14/EG of 
2009/38/EG.";

6. Het verslag wordt ingediend 
onverminderd de toepasselijke informatie-
en raadplegingsrechten en -procedures die 
op nationaal niveau zijn ingesteld na de 
omzetting van de Richtlijnen 2001/23/EG, 
2002/14/EG of 2009/38/EG.";

Amendement 76

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 – letter a
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 126 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na kennisneming van de verslagen 
als bedoeld in de artikelen 124, 124 bis en 
125, al naargelang het geval, beslist de 
algemene vergadering van elke fuserende 
vennootschap door middel van een besluit 
over de goedkeuring van het 
gemeenschappelijk voorstel voor de 
grensoverschrijdende fusie.;

1. Na kennisneming van de verslagen 
als bedoeld in de artikelen 124, 124 bis en 
125, al naargelang het geval, beslist de 
algemene vergadering van elke fuserende 
vennootschap door middel van een besluit 
over de goedkeuring van het 
gemeenschappelijk voorstel voor de 
grensoverschrijdende fusie. Voordat een 
dergelijk besluit wordt genomen, zijn alle 
voorafgaande toepasselijke informatie- en 
raadplegingsrechten op zodanige wijze en 
op een zodanig tijdstip geëerbiedigd dat 
met het advies van de vertegenwoordigers 
van de werknemers rekening kan worden 
gehouden;

Amendement 77

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 126 bis – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de in 
lid 1 van dit artikel bedoelde deelnemers in 
de vennootschap hun aandelen kunnen 
vervreemden in ruil voor een adequate
vergoeding in geld die, nadat de 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de in 
lid 1 van dit artikel bedoelde deelnemers in 
de vennootschap hun aandelen kunnen 
vervreemden in ruil voor een passende
vergoeding in geld die, nadat de 
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grensoverschrijdende fusie van kracht is 
geworden, overeenkomstig artikel 129 
wordt betaald aan een of meer van de 
volgende partijen:

grensoverschrijdende fusie van kracht is 
geworden, overeenkomstig artikel 129 
wordt betaald aan een of meer van de 
volgende partijen:

Amendement 78

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 126 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat elke 
fuserende vennootschap de in lid 1 van dit 
artikel bedoelde deelnemers in de 
vennootschap die hun recht op 
vervreemding van hun aandelen wensen uit 
te oefenen, in het gemeenschappelijk 
voorstel voor de grensoverschrijdende 
fusie een adequate vergoeding in geld als 
bedoeld in artikel 122, lid 1, onder m), 
aanbieden. De lidstaten stellen ook de 
periode voor de aanvaarding van het 
aanbod vast, die in geen geval langer mag 
zijn dan een maand na de in artikel 126 
bedoelde algemene vergadering of, 
wanneer de goedkeuring door de algemene 
vergadering niet vereist is, niet langer dan 
twee maanden na de openbaarmaking van 
het in artikel 123 bedoelde 
gemeenschappelijk voorstel voor een 
grensoverschrijdende fusie. De lidstaten 
zorgen er voorts voor dat de fuserende 
vennootschappen een aanbod kunnen 
aanvaarden dat elektronisch naar een door 
de vennootschappen daartoe aangewezen 
adres is verzonden.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat elke 
fuserende vennootschap de in lid 1 van dit 
artikel bedoelde deelnemers in de 
vennootschap die hun recht op 
vervreemding van hun aandelen wensen uit 
te oefenen, in het gemeenschappelijk 
voorstel voor de grensoverschrijdende 
fusie een passende vergoeding in geld als 
bedoeld in artikel 122, lid 1, onder m), 
aanbieden. De deelnemers in de 
vennootschap delen vóór de algemene 
vergadering of, wanneer de goedkeuring 
door de algemene vergadering niet vereist 
is, niet langer dan één maand na de 
openbaarmaking van het in artikel 123 
bedoelde gemeenschappelijk voorstel voor 
een grensoverschrijdende fusie, mee dat zij 
voornemens zijn hun uitstaprecht uit te 
oefenen. De lidstaten zorgen er voorts voor 
dat de fuserende vennootschappen een 
aanbod kunnen aanvaarden dat 
elektronisch naar een door de 
vennootschappen daartoe aangewezen 
adres is verzonden.

Amendement 79

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18 – letter -a (nieuw)
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 133 – lid 1
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Bestaande tekst Amendement

(-a) In artikel 133 wordt lid 1 
vervangen door:

1. Onverminderd lid 2 is de uit de 
grensoverschrijdende fusie ontstane 
vennootschap onderworpen aan de 
voorschriften betreffende 
werknemersmedezeggenschap die in 
voorkomend geval van toepassing zijn in 
de lidstaat waar zij haar statutaire zetel 
heeft.

"1. Het waarborgen van de 
medezeggenschapsrechten van 
werknemers is een fundamenteel beginsel 
en verklaarde doelstelling van dit artikel. 
Daarom blijft voor de werknemers binnen 
de uit de grensoverschrijdende 
herstructurering ontstane vennootschap 
ten minste hetzelfde niveau van 
werknemersmedezeggenschap gelden, en 
blijven alle elementen van 
werknemersmedezeggenschap die voor de 
fusie golden ook na de fusie van 
toepassing. Dit niveau wordt gemeten 
door te kijken naar het aandeel dat de 
werknemersvertegenwoordigers vormen 
in het toezichthoudend of het 
bestuursorgaan, in de commissies van die 
organen of, in voorkomend geval, in het 
leidinggevend orgaan dat 
verantwoordelijk is voor de 
winstbepalende entiteiten van de 
vennootschap.";

Amendement 80

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18 – letter -a bis (nieuw)
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 133 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a bis)In artikel 133 wordt het volgende 
lid 1 bis ingevoegd:

"1 bis. Wanneer de leidinggevende of de 
bestuursorganen van de deelnemende 
vennootschappen een voorstel voor een 
fusie opstellen, doen zij zo spoedig 
mogelijk na de openbaarmaking van dit 
voorstel het nodige om met de 
vertegenwoordigers van de werknemers 
van de vennootschappen in 
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onderhandeling te treden over regelingen 
inzake de rol van de werknemers in de 
door de fusie ontstane vennootschap of 
vennootschappen.";

Amendement 81

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18 – letter -a ter (nieuw)
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 133 – lid 2

Bestaande tekst Amendement

(-a ter) Artikel 133, lid 2, wordt vervangen 
door:

2. De voorschriften betreffende 
werknemersmedezeggenschap die in 
voorkomend geval van toepassing zijn in 
de lidstaat waar de uit de 
grensoverschrijdende fusie ontstane 
vennootschap haar statutaire zetel heeft,
zijn evenwel niet van toepassing, indien ten 
minste één van de fuserende 
vennootschappen in de zes maanden 
voorafgaand aan de openbaarmaking van 
het voorstel voor een grensoverschrijdende 
fusie als bedoeld in artikel 123 gemiddeld 
meer dan 500 werknemers heeft en werkt 
met een stelsel van 
werknemersmedezeggenschap in de zin 
van artikel 2, onder k), van Richtlijn 
2001/86/EG, of indien de nationale 
wetgeving van toepassing op de uit de 
grensoverschrijdende fusie ontstane 
vennootschap niet:

"2. De eventuele voorschriften 
betreffende werknemersmedezeggenschap 
in de lidstaat van bestemming zijn niet van 
toepassing indien ten minste één van de 
fuserende vennootschappen in de zes 
maanden voorafgaand aan de 
openbaarmaking van het voorstel voor een 
grensoverschrijdende omzetting als 
bedoeld in artikel 86 quinquies van deze 
richtlijn een gemiddeld aantal
werknemers heeft gelijk aan twee derde 
van de toepasselijke drempel als bepaald 
in het recht van de lidstaat van vertrek, die 
aanleiding geeft tot 
werknemersmedezeggenschap in de zin 
van artikel 2, onder k), van Richtlijn 
2001/86/EG, of indien de nationale 
wetgeving van toepassing op de uit de 
grensoverschrijdende fusie ontstane 
vennootschap niet:

a) voorziet in ten minste hetzelfde 
niveau van werknemersmedezeggenschap 
dat van toepassing is in de betrokken
fuserende vennootschappen, gemeten naar 
het werknemersaantal in het 
toezichthoudend of het bestuursorgaan, in 
de commissies van die organen of in het 
leidinggevend orgaan dat verantwoordelijk 
is voor de winstbepalende entiteiten van de 
vennootschap, of

a) voorziet in ten minste hetzelfde 
niveau en dezelfde elementen van 
werknemersmedezeggenschap die 
voorafgaand aan de fusie van toepassing 
waren in één van de fuserende 
vennootschappen, gemeten naar het 
werknemersaantal in het toezichthoudend 
of het bestuursorgaan, in de commissies 
van die organen of in het leidinggevend 
orgaan dat verantwoordelijk is voor de 
winstbepalende entiteiten van de 
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vennootschap; of

b) voorschrijft dat werknemers van in 
andere lidstaten gelegen vestigingen van de 
uit de grensoverschrijdende fusie ontstane 
vennootschap hetzelfde recht tot 
uitoefening van medezeggenschapsrechten 
hebben als de werknemers in de lidstaat 
waar de uit de grensoverschrijdende fusie 
ontstane vennootschap haar statutaire 
zetel heeft.

b) voorschrijft dat werknemers van in 
andere lidstaten gelegen vestigingen van de 
uit de fusie ontstane vennootschap 
hetzelfde recht tot uitoefening van 
medezeggenschapsrechten hebben als de 
werknemers in de lidstaat van bestemming.

Amendement 82

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18 – letter -a quater (nieuw)
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 133 – lid 3

Bestaande tekst Amendement

(-a quater) In artikel 133 wordt lid 3 
vervangen door:

3. In de in lid 2 bedoelde gevallen 
wordt de medezeggenschap van 
werknemers in de uit de
grensoverschrijdende fusie ontstane 
vennootschap en de wijze waarop de 
werknemers bij de vaststelling van die 
rechten worden betrokken, door de 
lidstaten op overeenkomstige wijze en 
onverminderd de leden 4 tot en met 7 
geregeld volgens de beginselen en 
regelingen vervat in artikel 12, leden 2, 3 
en 4, van Verordening (EG) nr. 2157/2001 
en de volgende bepalingen van Richtlijn 
2001/86/EG:

"3. De informatie, raadpleging en 
medezeggenschap van werknemers in de 
uit de fusie ontstane vennootschap en hun 
rol in het kader van de vaststelling van de 
rechten in de gevallen als bedoeld in lid 2 
van dit artikel worden geregeld in een 
overeenkomst tussen de werknemers en 
het leidinggevend orgaan, en de 
informatie, raadpleging en 
medezeggenschap van werknemers in de 
uit de fusie ontstane vennootschap en de 
wijze waarop de werknemers bij de 
vaststelling van die rechten worden 
betrokken, worden door de lidstaten op 
overeenkomstige wijze en onverminderd 
de leden 4 tot en met 7 van dit artikel
geregeld volgens de beginselen en 
regelingen vervat in artikel 12, leden 2, 3 
en 4, van Verordening (EG) nr. 2157/2001 
en de volgende bepalingen van Richtlijn 
2001/86/EG:

a) artikel 3, leden 1, 2 en 3, lid 4, 
eerste alinea, eerste streepje, en tweede 
alinea, en de leden 5 en 7; 

a) artikel 3, lid 1, lid 2, onder a), i), 
lid 2, onder b), lid 3, lid 4, eerste alinea, 
eerste streepje, lid 4, tweede alinea, lid 5, 
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lid 6, derde alinea, en lid 7;

b) artikel 4, lid 1, lid 2, onder a), g) en 
h), en lid 3; 

b) artikel 4, lid 1, lid 2, onder a), b), 
c), d), e), g) en h), en de leden 3 en 4;

c) artikel 5; c) artikel 5;

d) artikel 6; d) artikel 6;

e) artikel 7, lid 1, lid 2, eerste alinea, 
onder b), en tweede alinea, en lid 3. Voor 
de toepassing van dit hoofdstuk worden de 
in artikel 7, lid 2, eerste alinea, onder b), 
van Richtlijn 2001/86/EG vastgestelde 
percentages inzake de toepassing van de 
in deel 3 van de bijlage bij die richtlijn 
vastgestelde referentievoorschriften 
opgetrokken van 25 % naar 33 1/3 %; 

e) artikel 7, lid 1;

f) de artikelen 8, 10 en 12; f) de artikelen 8, 9, 10 en 12;

g) artikel 13, lid 4; g) de bijlage bij Richtlijn 
2001/86/EG.

h) deel 3 van de bijlage, onder b). 

In het kader van transnationale 
informatie en raadpleging is Richtlijn 
2009/38/EG van toepassing.";

Amendement 83

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18 – letter -a quinquies (nieuw)
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 133 – lid 4

Bestaande tekst Amendement

(-a quinquies) Artikel 133, lid 4, wordt 
vervangen door:

4. Bij het in regelgeving omzetten van 
de in lid 3 bedoelde beginselen en 
procedures:

"4. Bij het in regelgeving omzetten van 
de in lid 2 en lid 3 bedoelde beginselen en 
procedures zorgen de lidstaten ervoor dat 
de voorschriften inzake informatie, 
raadpleging en medezeggenschap van 
werknemers die vóór de 
grensoverschrijdende fusie van toepassing 
waren, van toepassing blijven tot de 
datum waarop eventuele nadien 
overeengekomen regels van kracht 
worden, of indien er geen regels zijn 
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overeengekomen, tot de datum waarop de 
referentievoorschriften van kracht worden 
in overeenstemming met de bijlage van 
Richtlijn 2001/86/EG.";

a) geven de lidstaten de betrokken 
organen van de fuserende 
vennootschappen het recht ervoor te 
kiezen om zich zonder voorafgaande 
onderhandelingen rechtstreeks te 
onderwerpen aan de in lid 3, onder h), 
bedoelde referentievoorschriften, vervat in 
de wetgeving van de lidstaat waar de uit 
de grensoverschrijdende fusie ontstane 
vennootschap haar statutaire zetel heeft, 
en zich vanaf de datum van inschrijving 
in het register aan die 
referentievoorschriften te houden; 

b) geven de lidstaten de bijzondere 
onderhandelingsgroep het recht om, bij 
een meerderheid van twee derde van haar 
leden, die ten minste twee derde van de 
werknemers vertegenwoordigt en de 
stemmen omvat van leden die werknemers 
in ten minste twee verschillende lidstaten 
vertegenwoordigen, te besluiten van 
onderhandelingen af te zien of reeds 
geopende onderhandelingen te beëindigen 
en zich te verlaten op de 
medezeggenschapsvoorschriften die van 
kracht zijn in de lidstaat waar de uit de 
grensoverschrijdende fusie ontstane 
vennootschap haar statutaire zetel heeft; 

c) kunnen de lidstaten, wanneer na 
eerdere onderhandelingen de 
referentievoorschriften inzake 
medezeggenschap van toepassing zijn en 
niettegenstaande dergelijke 
referentievoorschriften, besluiten dat het 
aantal werknemersvertegenwoordigers in 
het bestuursorgaan van de uit de fusie 
ontstane vennootschap wordt beperkt. 
Wanneer echter in één van de fuserende 
vennootschappen ten minste een derde 
van de leden van het toezichthoudend of 
het bestuursorgaan 
werknemersvertegenwoordigers waren, 
kan het aantal 
werknemersvertegenwoordigers nooit 
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zodanig worden beperkt dat in het 
bestuursorgaan minder dan een derde van 
de leden werknemersvertegenwoordiger 
zijn. 

Amendement 84

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18 – letter -a sexies (nieuw)
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 133 – lid 5

Bestaande tekst Amendement

(-a sexies) in artikel 133 wordt lid 5 
vervangen door:

5. Een lidstaat die kiest voor 
uitbreiding van de 
medezeggenschapsrechten tot werknemers 
van de uit de grensoverschrijdende fusie 
ontstane vennootschap in andere lidstaten, 
bedoeld in lid 2, onder b), is er geenszins 
toe gehouden die werknemers mee te 
tellen bij de berekening van het aantal 
werknemers waarboven volgens het 
nationale recht medezeggenschapsrechten 
gelden.

"5. De uit de fusie ontstane 
vennootschap is verplicht een rechtsvorm 
aan te nemen die de uitoefening van 
medezeggenschapsrechten mogelijk 
maakt.";

Amendement 85

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18 – letter -a septies (nieuw)
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 133 – lid 6

Bestaande tekst Amendement

(-a septies) In artikel 133 wordt lid 6 
vervangen door:

6. Wanneer evenwel ten minste één 
van de aan de fusie deelnemende 
vennootschappen werkt met een stelsel 
van werknemersmedezeggenschap en de 
uit de grensoverschrijdende fusie ontstane 
vennootschap volgens de in lid 2 bedoelde 
voorschriften onder een dergelijk stelsel 

"6. Wanneer de uit de fusie ontstane 
vennootschap werkt met een stelsel van 
werknemersmedezeggenschap, is die 
vennootschap verplicht maatregelen te 
nemen om, ook in geval van een volgende
grensoverschrijdende of binnenlandse 
fusie, splitsing of omzetting, de 



AD\1168770NL.docx 71/94 PE625.383v02-00

NL

moet vallen, is die vennootschap verplicht 
een rechtsvorm aan te nemen die de 
uitoefening van 
medezeggenschapsrechten mogelijk 
maakt.

bescherming van de 
medezeggenschapsrechten van de 
werknemers te waarborgen gedurende een 
termijn van zes jaar nadat de 
grensoverschrijdende omzetting van 
kracht is geworden, door op 
overeenkomstige wijze de in de leden 1 tot 
en met 4 vastgestelde voorschriften toe te 
passen.

Amendement 86

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18 – letter a
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 133 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Wanneer de uit de 
grensoverschrijdende fusie ontstane 
vennootschap werkt met een stelsel van 
werknemersmedezeggenschap, is de
vennootschap verplicht maatregelen te 
nemen om de medezeggenschapsrechten 
van de werknemers te beschermen in 
geval van eventuele daaropvolgende 
grensoverschrijdende of binnenlandse 
fusies, splitsingen of omzettingen 
gedurende een periode van drie jaar nadat 
de grensoverschrijdende fusie van kracht 
is geworden, door de in de leden 1 tot en 
met 6 vastgestelde voorschriften op 
overeenkomstige wijze toe te passen.

7. De lidstaten waarborgen, 
overeenkomstig artikel 7 van Richtlijn 
2002/14/EG, dat 
werknemersvertegenwoordigers bij de 
uitoefening van hun functie voldoende 
bescherming en waarborgen genieten om 
de taken die hun zijn toevertrouwd naar 
behoren te kunnen vervullen.

Amendement 87

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18 – letter b
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 133 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Een vennootschap deelt haar 
werknemers mee of zij ervoor kiest de 
referentievoorschriften inzake 

8. Een vennootschap stelt haar 
werknemers onverwijld in kennis van de 
uitkomst van de onderhandelingen over de 
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medezeggenschap als bedoeld in lid 3, 
onder h), toe te passen, dan wel of zij 
onderhandelingen aangaat in de 
bijzondere onderhandelingsgroep. In het 
laatste geval stelt de vennootschap haar 
werknemers onverwijld in kennis van de 
uitkomst van de onderhandelingen.";

werknemersmedezeggenschap.

Amendement 88

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 133 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) In artikel 133 wordt de volgende 
alinea ingevoegd:

"8 bis. De lidstaten treffen passende 
maatregelen voor het geval de uit de 
grensoverschrijdende fusie ontstane 
vennootschap de bepalingen in dit artikel 
niet naleeft. In het bijzonder zien zij erop 
toe dat er passende administratieve of 
gerechtelijke procedures bestaan om de 
uit dit artikel voortvloeiende 
verplichtingen te doen naleven.";

Amendement 89

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18 – letter b ter (nieuw)
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 133 – lid 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) In artikel 133 wordt de volgende 
alinea ingevoegd:

"8 ter. De lidstaten voorzien tevens in 
adequate sancties op inbreuken op dit 
artikel door de uit de 
grensoverschrijdende fusie ontstane 
vennootschap. Deze sancties moeten 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
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zijn.";

Amendement 90

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18 – letter b quater (nieuw)
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 133 – lid 8 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b quater) In artikel 133 wordt de 
volgende alinea ingevoegd:

"8 quater. Zodra een drempel van de 
lidstaat van vertrek wordt overschreden, 
moeten nieuwe onderhandelingen worden 
gestart overeenkomstig de bepalingen van 
dit artikel. In een dergelijk geval 
verwijzen de referentievoorschriften die 
door de lidstaten worden toegepast naar 
het niveau van 
werknemersmedezeggenschap dat voor de 
vennootschap zou gelden op grond van de 
wetgeving in het land van oorsprong als 
de vennootschap geen 
grensoverschrijdende fusie zou zijn 
aangegaan.";

Amendement 91

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 160 ter – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis)
"werknemersvertegenwoordigers"

: de vertegenwoordigers van de
werknemers volgens de wetgeving en/of de 
gebruiken van de Unie en lidstaten;

Amendement 92
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 160 ter – alinea 1 – punt 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) "rol van de werknemers": elke 
procedure, met inbegrip van informatie, 
raadpleging en medezeggenschap, die de 
werknemersvertegenwoordigers in staat 
stelt invloed uit te oefenen op binnen de 
vennootschap te nemen besluiten;

Amendement 93

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 160 ter – alinea 1 – punt 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quater) "informatie": het 
verstrekken, door het bevoegde orgaan 
van de vennootschap, aan de 
vertegenwoordiger van de werknemers 
en/of aan de 
werknemersvertegenwoordigers op het 
relevante niveau, van inlichtingen over 
aangelegenheden die betrekking hebben 
op de vennootschap zelf en op eender 
welke van haar dochterondernemingen of 
vestigingen in een andere lidstaat of over 
aangelegenheden die de bevoegdheid van 
de besluitvormingsorganen in één enkele 
lidstaat te buiten gaan, op een zodanig 
tijdstip, op een zodanige wijze en met een 
zodanige inhoud dat de 
werknemersvertegenwoordigers de 
mogelijke gevolgen ervan grondig kunnen 
beoordelen en, in voorkomend geval, 
raadplegingen met het bevoegde orgaan 
van de vennootschap kunnen 
voorbereiden;

Amendement 94
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 160 ter – alinea 1 – punt 3 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quinquies) "raadpleging": de 
instelling van dialoog en de uitwisseling 
van standpunten tussen het orgaan dat de 
werknemers vertegenwoordigt en/of de 
werknemersvertegenwoordigers en het 
bevoegde orgaan van de vennootschap, op 
een zodanig tijdstip, op een zodanige wijze 
en met een zodanige inhoud dat de 
werknemersvertegenwoordigers, op basis 
van de verstrekte informatie, een mening 
over de door het bevoegde orgaan 
beoogde maatregelen kenbaar kunnen 
maken waarmee rekening kan worden 
gehouden in het besluitvormingsproces 
binnen de vennootschap;

Amendement 95

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 160 ter – alinea 1 – punt 3 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 sexies)
"werknemersmedezeggenschap": 

de invloed van het orgaan dat de 
werknemers vertegenwoordigt en/of de 
werknemersvertegenwoordigers op de 
gang van zaken bij een vennootschap via 
het recht om een aantal leden van het 
toezichthoudend of het bestuursorgaan 
van de vennootschap te kiezen of te 
benoemen;

Amendement 96

Voorstel voor een richtlijn



PE625.383v02-00 76/94 AD\1168770NL.docx

NL

Artikel 1 – alinea 1 – punt 20
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 160 ter – alinea 1 – punt 3 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 septies) "hoofdkantoor": de plaats 
waar de belangrijkste bestuurs- en 
commerciële besluiten die noodzakelijk 
zijn voor de bedrijfsuitoefening van de 
vennootschap als geheel worden 
genomen.;

Amendement 97

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 160 quinquies – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) er een onderzoek loopt tegen een 
vennootschap, er vervolging is ingesteld 
tegen de vennootschap, of de 
vennootschap in de afgelopen drie jaar is 
veroordeeld wegens een inbreuk op de 
arbeidswetgeving of werknemersrechten, 
of sociale of belastingfraude, 
belastingontduiking, belastingontwijking, 
het witwassen van geld of een ander 
financieel misdrijf;

Amendement 98

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 160 quinquies – lid 2 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e ter) er tuchtrechtelijke of 
administratieve maatregelen of 
strafrechtelijke besluiten zijn genomen of 
strafrechtelijke sancties zijn opgelegd 
wegens frauduleuze praktijken die 
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rechtstreeks van invloed zijn op de 
uitvoering van werkzaamheden door of de 
betrouwbaarheid van de vennootschap;

Amendement 99

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 160 quinquies – lid 2 – letter e quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e quater) er een onderzoek loopt 
tegen de vennootschap, er vervolging is 
ingesteld tegen de vennootschap, of de 
vennootschap in de afgelopen drie jaar is 
veroordeeld wegens schendingen van de 
grond- of mensenrechten.

Amendement 100

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 160 quinquies  – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaat van de gesplitste 
vennootschap zorgt ervoor dat de bevoegde 
instantie de splitsing niet toestaat wanneer 
zij na onderzoek van het specifieke geval 
en rekening houdend met alle relevante 
feiten en omstandigheden vaststelt dat de 
splitsing een kunstmatige constructie vormt 
met als doel onterechte belastingvoordelen 
te verkrijgen of wettelijke of contractuele 
rechten van werknemers, schuldeisers of 
deelnemers in de vennootschap onnodig te 
schaden.

3. De lidstaat van de gesplitste 
vennootschap zorgt ervoor dat de bevoegde 
instantie de splitsing niet toestaat wanneer 
zij na onderzoek van het specifieke geval 
en rekening houdend met alle relevante 
feiten en omstandigheden om objectieve en 
gemotiveerde redenen vaststelt dat de 
splitsing een kunstmatige constructie vormt 
met als doel onterechte belastingvoordelen 
te verkrijgen of wettelijke of contractuele 
rechten van werknemers, schuldeisers of 
deelnemers in de vennootschap onnodig te 
schaden.

Amendement 101

Voorstel voor een richtlijn
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Artikel 1 – alinea 1 – punt 20
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 160 sexies – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het leidinggevende of 
bestuursorgaan van de gesplitste 
vennootschap stelt een voorstel voor een 
grensoverschrijdende splitsing op. In dit 
voorstel worden ten minste vermeld:

1. Het leidinggevend of 
bestuursorgaan van de gesplitste 
vennootschap, met inbegrip van 
werknemersvertegenwoordigers op 
bestuursniveau, stelt uiterlijk twee 
maanden voor de datum van de in artikel 
160 duodecies bedoelde algemene 
vergadering een voorstel voor een 
grensoverschrijdende splitsing op. In dit 
voorstel worden ten minste vermeld:

Amendement 102

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 160 sexies – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) gedetailleerde informatie over het 
hoofdkantoor;

Amendement 103

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 160 sexies – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de waarschijnlijke gevolgen van de 
grensoverschrijdende splitsing voor de 
werkgelegenheid;

(e) de waarschijnlijke gevolgen van de 
grensoverschrijdende splitsing voor de 
werkgelegenheid, de loonontwikkeling en 
de sociale dialoog op bedrijfsniveau, met 
inbegrip van de vertegenwoordiging op 
bestuursniveau door 
werknemersvertegenwoordigers;
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Amendement 104

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 160 sexies – lid 1 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l) in voorkomend geval, informatie 
over de procedures volgens welke 
overeenkomstig artikel 160 quindecies 
regelingen worden vastgesteld met 
betrekking tot de wijze waarop de 
werknemers bij de vaststelling van hun 
medezeggenschapsrechten in de 
verkrijgende vennootschap worden 
betrokken, en over mogelijke opties voor 
dergelijke regelingen;

(l) informatie over de procedures, 
indien die bestaan, volgens welke 
overeenkomstig artikel 160 quindecies 
regelingen worden vastgesteld met 
betrekking tot de wijze waarop de 
werknemers bij de vaststelling van hun 
medezeggenschapsrechten in de 
verkrijgende vennootschap worden 
betrokken, en over mogelijke opties voor 
dergelijke regelingen;

Amendement 105

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 160 sexies – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten staan toe dat de 
vennootschap naast de officiële taal van de 
lidstaten van de verkrijgende 
vennootschappen en de gesplitste 
vennootschap een taal gebruikt die in de 
internationale zakelijke en financiële 
wereld gebruikelijk is voor het opstellen 
van het voorstel voor een 
grensoverschrijdende splitsing en van alle 
andere desbetreffende documenten. De 
lidstaten bepalen welke taal voorrang heeft 
in geval van verschillen tussen de 
onderscheiden taalversies van die 
documenten.

4. De lidstaten staan toe dat de 
vennootschap naast de officiële taal van de 
lidstaten van de verkrijgende 
vennootschappen en de gesplitste 
vennootschap een taal gebruikt die in de 
internationale zakelijke en financiële 
wereld gebruikelijk is voor het opstellen 
van het voorstel voor een 
grensoverschrijdende splitsing en van alle 
andere desbetreffende documenten. De 
lidstaten bepalen welke taal voorrang heeft 
in geval van verschillen tussen de 
onderscheiden taalversies van die 
documenten. De deelnemers in de 
vennootschap, werknemers en 
schuldeisers hebben de mogelijkheid om 
opmerkingen te maken over dit voorstel. 
De opmerkingen worden opgenomen in 
het eindverslag en worden openbaar 
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gemaakt.

Amendement 106

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 160 octies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 160 octies Artikel 160 octies

Verslag van het leidinggevende of 
bestuursorgaan aan de deelnemers in de 

vennootschap

Verslag van het leidinggevend of 
bestuursorgaan aan de deelnemers in de 
vennootschap en de vertegenwoordigers 
van de werknemers of, indien er geen 

vertegenwoordigers zijn, aan de 
werknemers zelf

1. Het leidinggevende of 
bestuursorgaan van de gesplitste 
vennootschap stelt een verslag op waarin 
de wettelijke en economische aspecten van 
de grensoverschrijdende splitsing worden 
toegelicht en verantwoord.

1. Het leidinggevend of 
bestuursorgaan van de gesplitste 
vennootschap stelt een verslag op waarin
aan de deelnemers in de vennootschap de 
wettelijke en economische aspecten van de 
grensoverschrijdende splitsing worden 
toegelicht en verantwoord, en waarin de 
vertegenwoordigers van de werknemers 
of, indien er geen vertegenwoordigers 
zijn, de werknemers zelf in kennis worden 
gesteld van de gevolgen die de 
grensoverschrijdende splitsing voor hen 
zal hebben.

2. In het in lid 1 bedoelde verslag 
wordt met name toelichting gegeven over 
het volgende:

2. In het in lid 1 bedoelde verslag 
wordt met name toelichting gegeven over 
het volgende:

(a) de gevolgen van de 
grensoverschrijdende splitsing voor de 
toekomstige bedrijfsactiviteiten van de 
verkrijgende vennootschap en, in het geval 
van een gedeeltelijke splitsing, ook van de 
gesplitste vennootschap en voor het 
strategisch plan van het management;

(a) de gevolgen van de 
grensoverschrijdende splitsing voor de 
toekomstige bedrijfsactiviteiten van de 
verkrijgende vennootschap en, in het geval 
van een gedeeltelijke splitsing, ook van de 
gesplitste vennootschap en voor het 
strategisch plan van het management;

(b) een toelichting en rechtvaardiging 
van de ruilverhouding van de aandelen, in 
voorkomend geval;

(b) een toelichting en rechtvaardiging 
van de ruilverhouding van de aandelen, in 
voorkomend geval;

(c) een beschrijving van bijzondere (c) een beschrijving van bijzondere 
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moeilijkheden die zich eventueel bij de 
waardering hebben voorgedaan;

moeilijkheden die zich eventueel bij de 
waardering hebben voorgedaan;

(d) de gevolgen van de 
grensoverschrijdende splitsing voor de 
deelnemers in de vennootschap;

(d) de gevolgen van de 
grensoverschrijdende splitsing voor de 
deelnemers in de vennootschap;

(e) de rechten en rechtsmiddelen die 
beschikbaar zijn voor deelnemers in de 
vennootschap die zich verzetten tegen de 
grensoverschrijdende splitsing, in 
overeenstemming met artikel 160 terdecies.

(e) de rechten en rechtsmiddelen die 
beschikbaar zijn voor deelnemers in de 
vennootschap die zich verzetten tegen de 
grensoverschrijdende splitsing, in 
overeenstemming met artikel 160 terdecies.

(e bis) de gevolgen van de 
grensoverschrijdende splitsing voor het 
waarborgen van de dienstverbanden en de 
rol van de werknemers;

(e ter) elke belangrijke wijziging in de 
arbeidsomstandigheden, onder meer de in 
regelgeving en collectieve 
arbeidsovereenkomsten vastgelegde 
arbeidsvoorwaarden, en in de 
vestigingsplaatsen van de 
vennootschappen;

(e quater) de vraag of de onder a), e 
bis) en e ter) bedoelde factoren ook 
betrekking hebben op 
dochterondernemingen van de gesplitste 
vennootschap.

3. Het in lid 1 van dit artikel bedoelde 
verslag wordt de deelnemers in de 
gesplitste vennootschap uiterlijk twee 
maanden vóór de datum van de in artikel 
160 duodecies bedoelde algemene 
vergadering ten minste elektronisch 
beschikbaar gesteld. Dit verslag wordt op 
dezelfde wijze beschikbaar gesteld aan de 
vertegenwoordigers van de werknemers 
van de gesplitste vennootschap of, indien 
er geen vertegenwoordigers zijn, aan de 
werknemers zelf.

3. Het in lid 1 van dit artikel bedoelde 
verslag wordt de deelnemers in de 
gesplitste vennootschap uiterlijk twee 
maanden vóór de datum van de in artikel 
160 duodecies bedoelde algemene 
vergadering ten minste elektronisch 
beschikbaar gesteld. Dit verslag wordt op 
dezelfde wijze beschikbaar gesteld aan de 
vertegenwoordigers van de werknemers 
van de gesplitste vennootschap of, indien 
er geen vertegenwoordigers zijn, aan de 
werknemers zelf.

3 bis. Wanneer het leidinggevend of 
bestuursorgaan van de gesplitste
vennootschap tijdig een advies ontvangt 
van de vertegenwoordigers van de 
werknemers of, indien er geen 
vertegenwoordigers zijn, van de 
werknemers zelf, zoals bepaald in de 
nationale wetgeving, worden de 
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deelnemers in de vennootschap daarvan 
op de hoogte gebracht en wordt dit advies 
aan dat verslag gehecht.

4. Het in lid 1 bedoelde verslag is 
evenwel niet vereist wanneer alle 
deelnemers in de gesplitste vennootschap 
ermee instemden van dit document af te 
zien.

4. De in lid 1, onder b) tot en met e)
bedoelde informatie is evenwel niet vereist 
wanneer alle deelnemers in de gesplitste 
vennootschap ermee instemden van dit 
document af te zien. Wanneer de gesplitste 
vennootschap en al haar 
dochterondernemingen, als zij die heeft, 
geen andere werknemers hebben dan die 
welke tot het leidinggevend of 
bestuursorgaan behoren, is de in lid 1, 
onder e bis), e ter) en e quater) bedoelde 
informatie niet vereist.

4 bis. De leden 1 tot en met 4 laten de 
toepasselijke informatie- en 
raadplegingsrechten en -procedures 
onverlet die op nationaal niveau zijn 
ingesteld overeenkomstig de Richtlijnen 
2001/23/EG, 2002/14/EG of 2009/38/EG, 
zonder dat dit leidt tot een verdubbeling 
van de verslagleggingsvereisten.

4 ter. De lidstaten bepalen dat de 
vennootschap in specifieke gevallen en 
met inachtneming van de voorwaarden en 
beperkingen van de nationale wetgeving 
niet gehouden is informatie door te geven, 
wanneer die informatie volgens objectieve 
criteria de onderneming of vestiging 
ernstig in haar functioneren zou 
belemmeren, dan wel zou schaden.

Amendement 107

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 160 nonies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 160 nonies Schrappen

Verslag van het leidinggevende of 
bestuursorgaan aan de werknemers
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1. Het leidinggevende of 
bestuursorgaan van de gesplitste 
vennootschap stelt een verslag op waarin 
de gevolgen van de grensoverschrijdende 
splitsing voor de werknemers worden 
toegelicht.

2. In het in lid 1 bedoelde verslag 
wordt met name het volgende toegelicht:

(a) de gevolgen van de 
grensoverschrijdende splitsing voor de 
toekomstige bedrijfsactiviteiten van de 
verkrijgende vennootschap en, in het 
geval van een gedeeltelijke splitsing, ook 
van de gesplitste vennootschap en voor 
het strategisch plan van het management;

(b) de gevolgen van de 
grensoverschrijdende splitsing voor het 
waarborgen van de dienstverbanden;

(c) elke materiële wijziging in de 
arbeidsomstandigheden en de 
vestigingsplaatsen van de bedrijven;

(d) de vraag of de onder a), b) en c) 
bedoelde factoren ook betrekking hebben 
op dochterondernemingen van de 
gesplitste vennootschap.

3. Het in lid 1 bedoelde verslag wordt 
de vertegenwoordigers van de werknemers 
van de gesplitste vennootschap, of, indien 
er geen vertegenwoordigers zijn, de 
werknemers zelf uiterlijk twee maanden 
vóór de datum van de in artikel 160 
duodecies bedoelde algemene vergadering 
ten minste elektronisch beschikbaar 
gesteld. Het verslag wordt op dezelfde 
wijze beschikbaar gesteld aan de leden 
van elk de gesplitste vennootschap.

4. Wanneer het leidinggevende of 
bestuursorgaan van de gesplitste 
vennootschap tijdig een advies ontvangt 
van de vertegenwoordigers van hun 
werknemers of, indien er geen 
vertegenwoordigers zijn, van de 
werknemers zelf, zoals bepaald in de 
nationale wetgeving, worden de 
deelnemers in de vennootschap daarvan 
op de hoogte gebracht en wordt dit advies 
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aan dat verslag gehecht.

5. Wanneer de gesplitste 
vennootschap, en in voorkomend geval al 
hun dochterondernemingen, geen andere 
werknemers hebben dan die welke tot de 
leidinggevende of beheersorganen 
behoren, is het in lid 1 bedoelde verslag 
evenwel niet vereist.

6. De leden 1 tot en met 5 laten de 
toepasselijke voorlichtings- en 
raadplegingsrechten en -procedures die 
op nationaal niveau zijn ingesteld 
overeenkomstig de Richtlijnen 
2001/23/EG, 2002/14/EG of 2009/38/EG, 
onverlet.

Amendement 108

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 160 decies – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
gesplitste vennootschap de overeenkomstig 
artikel 160 sexdecies, lid 1, aangewezen 
bevoegde instantie uiterlijk twee maanden 
vóór de datum van de in artikel 160 
duodecies bedoelde algemene vergadering 
verzoekt een deskundige aan te stellen om 
het voorstel voor een grensoverschrijdende 
splitsing en de in de artikelen 160 octies en 
160 nonies bedoelde verslagen te 
onderzoeken en te beoordelen met 
inachtneming van het bepaalde in lid 6 van 
dit artikel.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
gesplitste vennootschap de overeenkomstig 
artikel 160 sexdecies, lid 1, aangewezen 
bevoegde instantie uiterlijk vijf maanden 
vóór de datum van de in artikel 160 
duodecies bedoelde algemene vergadering 
verzoekt een deskundige aan te stellen om 
het voorstel voor een grensoverschrijdende 
splitsing en de in de artikelen 160 octies en 
160 nonies bedoelde verslagen te 
onderzoeken en te beoordelen met 
inachtneming van het bepaalde in lid 6 van 
dit artikel.

Amendement 109

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 160 decies – lid 3 – letter f
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) een beschrijving van alle feitelijke 
gegevens die de overeenkomstig 
artikel 160 sexdecies, lid 1, aangewezen 
bevoegde instantie nodig heeft voor een 
diepgaande evaluatie, overeenkomstig 
artikel 160 septdecies, van de vraag of de 
voorgenomen grensoverschrijdende 
splitsing een kunstmatige constructie 
vormt, waarin ten minste de volgende 
gegevens zijn vermeld: de kenmerken van 
de vestigingen in de betrokken lidstaten
van de verkrijgende vennootschappen, 
waaronder de opzet, de sector, de 
investering, de netto-omzet en winst of 
verlies, het aantal werknemers, 
samenstelling van de balans, de fiscale 
woonplaats, de activa en de plaats waar 
deze zich bevinden, de gebruikelijke 
werkplek van de werknemers en van 
specifieke werknemersgroepen, de plaats
waar de sociale bijdragen verschuldigd zijn 
en de commerciële risico’s die de 
gesplitste vennootschap loopt in de 
lidstaten van de verkrijgende 
vennootschappen.

(f) een beschrijving van alle feitelijke 
gegevens die de overeenkomstig 
artikel 160 sexdecies, lid 1, aangewezen 
bevoegde instantie nodig heeft voor een 
diepgaande evaluatie, overeenkomstig 
artikel 160 septdecies, van de vraag of de 
voorgenomen grensoverschrijdende 
splitsing een kunstmatige constructie 
vormt, waarin ten minste de volgende 
gegevens zijn vermeld:

i)de kenmerken van de vestiging in de 
lidstaat van bestemming, waaronder het 
oogmerk, de sector, de investering, de 
netto-omzet en winst of verlies,

ii) het aantal werknemers dat werkzaam is 
in de lidstaat van bestemming, het aantal 
werknemers dat werkzaam is in een ander 
land, ingedeeld naar het land waar zij 
werken, het aantal gedetacheerde of 
uitgezonden werknemers in het jaar vóór 
de omzetting als bedoeld in Verordening 
(EG) nr. 883/2004 en Richtlijn 96/71/EG, 
het aantal werknemers dat gelijktijdig in 
meer dan één lidstaat werkzaam is in de 
zin van Verordening (EG) nr. 883/2004,

iii) de fiscale woonplaats,

iv) de activa en de plaats waar deze zich 
bevinden,
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v) de gebruikelijke werkplek van de 
werknemers en van specifieke 
werknemersgroepen,

vi) de plaatsen waar de sociale bijdragen 
verschuldigd zijn;

vii) de commerciële risico's die de 
omgezette vennootschap loopt in de 
lidstaat van bestemming en de lidstaat van
vertrek,

viii) de samenstelling van de balans en 
van het financiële overzicht in de lidstaat 
van bestemming en in alle lidstaten 
waarin de vennootschap in de afgelopen 
twee boekjaren actief is geweest.

Amendement 110

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 160 duodecies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na kennisneming van de verslagen 
als bedoeld in artikelen 160 octies, 160 
nonies en 160 decies, al naargelang het 
geval, beslist de algemene vergadering van 
de gesplitste vennootschap over de 
goedkeuring van het voorstel voor een 
grensoverschrijdende splitsing. De 
vennootschap deelt het besluit van de 
algemene vergadering mee aan de 
overeenkomstig artikel 160 sexdecies, 
lid 1, aangewezen bevoegde instantie.

1. Na kennisneming van de verslagen 
als bedoeld in artikelen 160 octies, 160 
nonies en 160 decies, al naargelang het 
geval, beslist de algemene vergadering van 
de gesplitste vennootschap over de 
goedkeuring van het voorstel voor een 
grensoverschrijdende splitsing. Voordat 
een besluit wordt genomen, zijn alle 
voorafgaande toepasselijke informatie- en 
raadplegingsrechten op zodanige wijze en 
op een zodanig tijdstip geëerbiedigd dat 
met het advies van de vertegenwoordigers 
van de werknemers rekening kan worden 
gehouden. De vennootschap deelt het 
besluit van de algemene vergadering mee 
aan de overeenkomstig artikel 160 
sexdecies, lid 1, aangewezen bevoegde 
instantie.
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Amendement 111

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 160 terdecies – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
gesplitste vennootschap in het voorstel 
voor de grensoverschrijdende splitsing als 
bedoeld in artikel 160 sexies, lid 1, onder 
q, een passende vergoeding aanbiedt aan de 
in lid 1 van dit artikel bedoelde deelnemers 
in de vennootschap die het recht op 
vervreemding van hun aandelen wensen uit 
te oefenen. De lidstaat stellen eveneens een 
termijn voor de aanvaarding van het 
aanbod vast die in geen geval langer is dan 
één maand na de in artikel 160 duodecies 
bedoelde algemene vergadering. De 
lidstaten zorgen er voorts voor dat de 
vennootschap een aanbod kan aanvaarden 
dat elektronisch is verzonden naar een door 
die vennootschap daartoe aangewezen 
adres.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
gesplitste vennootschap in het voorstel 
voor de grensoverschrijdende splitsing als 
bedoeld in artikel 160 sexies, lid 1, onder 
q, een passende vergoeding aanbiedt aan de 
in lid 1 van dit artikel bedoelde deelnemers 
in de vennootschap die het recht op 
vervreemding van hun aandelen wensen uit 
te oefenen. De lidstaten stellen eveneens 
een termijn voor de aanvaarding van het 
aanbod vast die in geen geval langer is dan 
één maand na de in artikel 160 duodecies 
bedoelde algemene vergadering. De 
lidstaten zorgen er voorts voor dat de 
vennootschap een aanbod kan aanvaarden 
dat elektronisch is verzonden naar een door 
die vennootschap daartoe aangewezen 
adres.

Amendement 112

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20
Richtlijn (EU) 2017/1132
Artikel 160 quindecies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 160 quindecies Artikel 160 quindecies

Werknemersmedezeggenschap Informatie, raadpleging en 
medezeggenschap van de werknemers

1. Onverminderd lid 2 is elke 
verkrijgende vennootschap onderworpen 
aan de voorschriften betreffende 
werknemersmedezeggenschap die in 
voorkomend geval van toepassing zijn in 
de lidstaat waar zij haar statutaire zetel 
heeft.

1. Het waarborgen van de 
medezeggenschapsrechten van 
werknemers is een fundamenteel beginsel 
en verklaarde doelstelling van dit artikel. 
Daarom blijft voor de werknemers binnen 
de uit de grensoverschrijdende splitsing 
ontstane vennootschappen ten minste 
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hetzelfde niveau van 
werknemersmedezeggenschap gelden, en 
blijven alle elementen van 
werknemersmedezeggenschap die voor de 
splitsing golden ook na de splitsing van 
toepassing. Dit niveau wordt gemeten 
door te kijken naar het aandeel dat de 
werknemersvertegenwoordigers vormen 
in het toezichthoudend of het 
bestuursorgaan, in de commissies van die 
organen of, in voorkomend geval, in het 
leidinggevend orgaan dat 
verantwoordelijk is voor de 
winstbepalende entiteiten van de 
vennootschap.

1 bis. Wanneer de leidinggevende of de
bestuursorganen van de deelnemende 
vennootschappen een voorstel tot splitsing 
van een vennootschap opstellen, doen zij 
zo spoedig mogelijk na de 
openbaarmaking van het voorstel tot 
splitsing het nodige om met de 
vertegenwoordigers van de werknemers 
van de vennootschappen in 
onderhandeling te treden over regelingen 
inzake de rol van de werknemers in de uit 
de omzetting ontstane vennootschap of 
vennootschappen.

2. De voorschriften betreffende 
werknemersmedezeggenschap die in 
voorkomend geval van toepassing zijn in 
de lidstaat waar de uit de 
grensoverschrijdende splitsing ontstane 
vennootschap haar statutaire zetel heeft, 
zijn evenwel niet van toepassing indien de 
gesplitste vennootschap in de zes maanden 
voorafgaand aan de openbaarmaking van 
het voorstel voor een grensoverschrijdende 
splitsing als bedoeld in artikel 160 sexies 
van deze richtlijn een gemiddeld aantal 
werknemers heeft van vier vijfde van de 
toepasselijke drempel, zoals vastgelegd in 
de wetgeving van de lidstaat van de 
gesplitste vennootschap, wat aanleiding 
geeft tot werknemersmedezeggenschap in 
de zin van artikel 2, onder k), van Richtlijn 
2001/86/EG, of indien de nationale 
wetgeving van toepassing op elke 

2. De voorschriften betreffende 
werknemersmedezeggenschap die in 
voorkomend geval van toepassing zijn in 
de lidstaat waar de uit de 
grensoverschrijdende splitsing ontstane 
vennootschap haar statutaire zetel heeft, 
zijn niet van toepassing indien de gesplitste 
vennootschap in de zes maanden 
voorafgaand aan de openbaarmaking van 
het voorstel voor een grensoverschrijdende 
splitsing als bedoeld in artikel 160 sexies 
van deze richtlijn een gemiddeld aantal 
werknemers heeft van twee derde van de 
toepasselijke drempel, zoals vastgelegd in 
de wetgeving van de lidstaat van de 
gesplitste vennootschap, wat aanleiding 
geeft tot werknemersmedezeggenschap in 
de zin van artikel 2, onder k), van Richtlijn 
2001/86/EG, of indien de nationale 
wetgeving van toepassing op elke 
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verkrijgende vennootschap niet: verkrijgende vennootschap niet:

(a) voorziet in ten minste hetzelfde 
niveau van werknemersmedezeggenschap 
dat van toepassing is in de gesplitste 
vennootschap als vóór de splitsing, 
gemeten naar het werknemersaantal in het 
toezichthoudend of het bestuursorgaan, in 
de commissies van die organen of in het 
leidinggevend orgaan dat verantwoordelijk 
is voor de winstbepalende entiteiten van de 
vennootschap; of

(a) voorziet in ten minste hetzelfde 
niveau en dezelfde elementen van 
werknemersmedezeggenschap die 
voorafgaand aan de splitsing van 
toepassing waren in de gesplitste 
vennootschap, gemeten naar het 
werknemersaantal in het toezichthoudend 
of het bestuursorgaan, in de commissies 
van die organen of in het leidinggevend 
orgaan dat verantwoordelijk is voor de 
winstbepalende entiteiten van de 
vennootschap; of

(b) voorschrijft dat werknemers van in 
andere lidstaten gelegen vestigingen van de 
verkrijgende vennootschappen hetzelfde 
recht tot uitoefening van 
medezeggenschapsrechten hebben als de 
werknemers in de lidstaat waar de 
verkrijgende vennootschap haar statutaire 
zetel heeft.

(b) voorschrijft dat werknemers van in 
andere lidstaten gelegen vestigingen van de 
verkrijgende vennootschappen hetzelfde 
recht tot uitoefening van 
medezeggenschapsrechten hebben als de 
werknemers in de lidstaat waar de 
verkrijgende vennootschap haar statutaire 
zetel heeft.

3. In de in lid 2 bedoelde gevallen 
wordt de medezeggenschap van 
werknemers in de uit de 
grensoverschrijdende splitsing ontstane
vennootschap en de wijze waarop de 
werknemers bij de vaststelling van die 
rechten worden betrokken, door de 
lidstaten op overeenkomstige wijze en 
onverminderd de leden 4 tot en met 7 van 
dit artikel geregeld volgens de beginselen 
en regelingen vervat in artikel 12, leden 2, 
3 en 4, van Verordening (EG) nr.
2157/2001 en de volgende bepalingen van 
Richtlijn 2001/86/EG:

3. De informatie, raadpleging en 
medezeggenschap van werknemers in de 
omgezette vennootschap en hun rol in het 
kader van de vaststelling van dergelijke 
rechten worden geregeld in een 
overeenkomst tussen de werknemers en 
het leidinggevend orgaan, en in de in lid 2
van dit artikel bedoelde gevallen worden 
de informatie, raadpleging en
medezeggenschap van werknemers in de 
omgezette vennootschap en de wijze 
waarop zij bij de vaststelling van die 
rechten worden betrokken, door de 
lidstaten op overeenkomstige wijze en 
onverminderd de leden 4 tot en met 7 van 
dit artikel geregeld volgens de beginselen 
en regelingen vervat in artikel 12, leden 2, 
3 en 4, van Verordening (EG) 
nr. 2157/2001 en de volgende bepalingen 
van Richtlijn 2001/86/EG:

(a) artikel 3, lid 1, artikel 3, lid 2, 
onder a), i), en artikel 3, lid 3, artikel 3; lid 
4, eerste alinea, eerste streepje, artikel 3, 
lid 4, tweede alinea, artikel 3, lid 5, artikel 
3, lid 6, derde streepje, en artikel 3, lid 7;

(a) artikel 3, lid 1, artikel 3, lid 2, 
onder a), i), en artikel 3, lid 3, artikel 3; lid 
4, eerste alinea, eerste streepje, artikel 3, 
lid 4, tweede alinea, artikel 3, lid 5, artikel 
3, lid 6, derde streepje, en artikel 3, lid 7;

(b) artikel 4, lid 1, artikel 4, lid 2, (b) artikel 4, lid 1, artikel 4, lid 2, 
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onder a), g) en h), en artikel 4, leden 3 en 
4;

onder a), b), c), d), e), g) en h), en artikel 4, 
leden 3 en 4;

(c) artikel 5; (c) artikel 5;

(d) artikel 6; (d) artikel 6;

(e) artikel 7, lid 1, eerste alinea; (e) artikel 7, lid 1;

(f) de artikelen 8, 9, 10 en 12; (f) de artikelen 8, 9, 10 en 12;

(g) deel 3 van de bijlage, onder a). (g) de bijlage.

In het kader van transnationale 
informatie en raadpleging is Richtlijn 
2009/38/EG van toepassing.

4. Bij het in regelgeving omzetten van 
de in lid 3 bedoelde beginselen en 
procedures:

4. Bij het in regelgeving omzetten van 
de in de leden 2 en lid 3 bedoelde 
beginselen en procedures zorgen de 
lidstaten ervoor dat de voorschriften inzake 
informatie, raadpleging en
medezeggenschap van werknemers die 
vóór de grensoverschrijdende splitsing van 
toepassing waren, van toepassing blijven 
tot de datum waarop eventuele nadien 
overeengekomen regels van kracht worden, 
of indien er geen voorschriften zijn 
overeengekomen, tot de datum waarop de 
referentievoorschriften van kracht worden 
overeenkomstig de bijlage van Richtlijn 
2001/86/EG.

(a) geven de lidstaten de bijzondere 
onderhandelingsgroep het recht om, bij 
een meerderheid van twee derde van haar 
leden, die ten minste twee derde van de 
werknemers vertegenwoordigt, te 
besluiten van onderhandelingen af te zien 
of reeds geopende onderhandelingen te 
beëindigen en zich te verlaten op de 
medezeggenschapsvoorschriften die van 
kracht zijn in de lidstaten van elke 
verkrijgende vennootschappen;

(b) kunnen de lidstaten, wanneer na 
eerdere onderhandelingen de 
referentievoorschriften inzake 
medezeggenschap van toepassing zijn en 
niettegenstaande dergelijke 
referentievoorschriften, besluiten dat het 
aantal werknemersvertegenwoordigers in 
het bestuursorgaan van de verkrijgende 
vennootschappen wordt beperkt. Wanneer 
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echter in de gesplitste vennootschap ten 
minste een derde van de leden van het 
toezichthoudend of het bestuursorgaan 
werknemersvertegenwoordigers waren, 
kan het aantal 
werknemersvertegenwoordigers nooit 
zodanig worden beperkt dat in het 
bestuursorgaan minder dan een derde van 
de leden werknemersvertegenwoordiger 
zijn;

(c) zorgen de lidstaten ervoor dat de 
voorschriften inzake medezeggenschap die 
vóór de grensoverschrijdende splitsing van 
toepassing waren, van toepassing blijven 
tot de datum waarop eventuele later 
overeengekomen voorschriften van kracht 
worden, of indien geen voorschriften zijn 
overeengekomen, tot de datum waarop de 
referentievoorschriften van kracht worden 
overeenkomstig deel 3 van de bijlage, 
onder a).

5. Een lidstaat die kiest voor 
uitbreiding van de 
medezeggenschapsrechten tot werknemers 
van de verkrijgende vennootschap in 
andere lidstaten, bedoeld in lid 2, onder 
b), is er geenszins toe verplicht die 
werknemers mee te tellen bij de 
berekening van het aantal werknemers 
waarboven volgens het nationale recht 
medezeggenschapsrechten gelden.

6. Wanneer een van de verkrijgende 
vennootschappen volgens de in lid 2 
bedoelde voorschriften onder een stelsel 
van werknemersmedezeggenschap moet 
vallen, zijn die vennootschappen verplicht 
een rechtsvorm aan te nemen die de 
uitoefening van medezeggenschapsrechten 
mogelijk maakt.

6. Wanneer een van de verkrijgende 
vennootschappen volgens de in lid 2 
bedoelde voorschriften onder een stelsel 
van werknemersmedezeggenschap moet 
vallen, zijn die vennootschappen verplicht 
een rechtsvorm aan te nemen die de 
uitoefening van medezeggenschapsrechten 
mogelijk maakt.

7. Wanneer de uit de 
grensoverschrijdende splitsing ontstane 
vennootschap werkt met een stelsel van 
werknemersmedezeggenschap, is die 
vennootschap verplicht maatregelen te 
nemen om de medezeggenschapsrechten 
van de werknemers te beschermen in geval 
van een eventuele daaropvolgende 

7. Wanneer de uit de 
grensoverschrijdende splitsing ontstane 
vennootschap werkt met een stelsel van 
werknemersmedezeggenschap, is die 
vennootschap verplicht maatregelen te 
nemen om de medezeggenschapsrechten 
van de werknemers te beschermen in geval 
van een eventuele daaropvolgende 
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grensoverschrijdende of binnenlandse 
fusie, splitsing of omzetting gedurende een 
periode van drie jaar nadat de 
grensoverschrijdende splitsing van kracht 
is geworden, door de in de leden 1 tot en 
met 6 vastgestelde voorschriften op 
overeenkomstige wijze toe te passen.

grensoverschrijdende of binnenlandse 
fusie, splitsing of omzetting gedurende een 
periode van zes jaar nadat de 
grensoverschrijdende splitsing van kracht 
is geworden, door de in de leden 1 tot en 
met 6 vastgestelde voorschriften op 
overeenkomstige wijze toe te passen.

7 bis. De lidstaten waarborgen, 
overeenkomstig artikel 7 van Richtlijn 
2002/14/EG, dat 
werknemersvertegenwoordigers bij de 
uitoefening van hun functie voldoende 
bescherming en waarborgen genieten om 
de taken die hun zijn toevertrouwd naar 
behoren te kunnen vervullen.

8. De vennootschap stelt haar 
werknemers onverwijld in kennis van de 
resultaten van de onderhandelingen over de 
werknemersmedezeggenschap.

8. De vennootschap stelt haar 
werknemers onverwijld in kennis van de 
resultaten van de onderhandelingen over de 
werknemersmedezeggenschap.

8 bis. De lidstaten treffen passende 
maatregelen voor het geval de gesplitste 
vennootschap de bepalingen in dit artikel 
niet naleeft. In het bijzonder zien zij erop 
toe dat er passende administratieve of 
gerechtelijke procedures bestaan om de 
uit dit artikel voortvloeiende 
verplichtingen te doen naleven.

8 ter. Zodra een drempel van de lidstaat 
van de gesplitste vennootschap wordt 
overschreden, moeten nieuwe 
onderhandelingen worden gestart 
overeenkomstig de bepalingen van dit 
artikel. In een dergelijk geval verwijzen de 
referentievoorschriften die door de 
lidstaten worden toegepast naar het 
niveau van werknemersmedezeggenschap 
dat voor de vennootschap zou gelden op 
grond van de wetgeving in het land van 
oorsprong als de vennootschap geen 
grensoverschrijdende splitsing zou zijn 
aangegaan.



AD\1168770NL.docx 93/94 PE625.383v02-00

NL

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen

Document- en procedurenummers COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD)

Bevoegde commissie
       Datum bekendmaking

JURI
28.5.2018

Advies uitgebracht door
       Datum bekendmaking

EMPL
28.5.2018

Medeverantwoordelijke commissies -
datum bekendmaking

4.10.2018

Rapporteur voor advies
       Datum benoeming

Anthea McIntyre
11.7.2018

Behandeling in de commissie 24.9.2018 18.10.2018

Datum goedkeuring 15.11.2018

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

27
23
1

Bij de eindstemming aanwezige leden Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara 
Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, 
Ole Christensen, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Lampros Fountoulis, 
Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, 
Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean 
Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope 
Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, 
Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, 
Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert 
Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, 
Renate Weber, Jana Žitňanská

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervangers

Lynn Boylan, Silvia Costa, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, 
Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Evelyn Regner, 
Csaba Sógor

Bij de eindstemming aanwezige 
plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Olle Ludvigsson



PE625.383v02-00 94/94 AD\1168770NL.docx

NL

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING
IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

27 +

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Laura Agea, Tiziana Beghin

Mara Bizzotto

Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

Jérôme Lavrilleux, Dennis Radtke, Claude Rolin

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Silvia Costa, 
Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Olle 
Ludvigsson, Javi López, Emilian Pavel, Evelyn Regner, Siôn Simon

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

23 -

ALDE

ECR

ENF

NI

PPE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

Joëlle Mélin

Lampros Fountoulis

David Casa, Geoffroy Didier, Danuta Jazłowiecka, Eduard Kukan, Ádám Kósa, 
Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia 
Ribeiro, Csaba Sógor, Romana Tomc

1 0

ALDE Robert Rochefort

Verklaring van de gebruikte tekens:
+ : voor
- : tegen
0 : onthouding


	1168770NL.docx

