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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie juridische zaken

– de volgende suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat in de effectbeoordeling van de Commissie van 2007 niet is ingegaan op 
de gevolgen voor het sociaal en werkgelegenheidsbeleid, met uitzondering van de 
participatie van werknemers;

B. overwegende dat het statuut van de Europese vennootschap en het statuut van de Europese 
coöperatieve vennootschap in de mogelijkheid van overdracht van de vennootschapszetel 
voorzien, rekening houdend met de specifieke en bindende voorschriften met betrekking 
tot de rol van de werknemers die in Richtlijn 2001/86/EG zijn gedefinieerd;

1. onderstreept dat artikelen 49 en 54 van het Verdrag betreffende de Europese Unie voor 
alle vennootschappen de vrijheid van vestiging waarborgen; wijst op het gebrek aan 
uniformiteit in de wetgeving inzake de overdracht van de ene naar de andere lidstaat van 
de statutaire of werkelijke zetel van een bestaande naar nationaal recht opgerichte 
vennootschap en de wijze waarop dit dient te gebeuren in het kader van de interne markt, 
alsook op het hieraan verbonden risico voor de werkgelegenheid;

2. staat achter de invoering op Europees niveau van regelgeving inzake de overdracht van 
vennootschapszetels, op voorwaarde dat de uitvoering van de doelstellingen van artikel 9 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie niet ter discussie wordt 
gesteld en het recht op participatie van werknemers niet wordt beperkt;

3. verwacht dat een dergelijk voorstel bijdraagt tot het voorkomen van misbruik of fraude en 
dat het de belangen van schuldeisers, minderheidsaandeelhouders en werknemers 
beschermt;

4. vestigt in de bijlage de aandacht op bindende voorwaarden waaraan moet worden voldaan 
om ervoor te zorgen dat een 14e richtlijn de participatie van werknemers zowel tijdens als 
na de overdracht van de vennootschapszetel kan waarborgen;

– de volgende aanbevelingen in de bijlage bij haar ontwerpresolutie op te nemen:

5. Aanbeveling 1: De Commissie stelt een effectbeoordeling voor van de gevolgen van een 
richtlijn betreffende de overdracht van vennootschapszetels in verband met de uitvoering 
van de doelstellingen van artikel 9 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie. Deze effectbeoordeling moet uiterlijk samen met het voorstel voor een 
14e richtlijn worden gepubliceerd;

6. Aanbeveling 2: Regelgeving op Europees niveau betreffende de overdracht van 
vennootschapszetels dient de volgende elementen te bevatten om de participatie van 
werknemers te waarborgen, alsook om de bescherming en de waarborgen die hun 
vertegenwoordigers genieten zowel tijdens als na de overdracht in stand te houden:
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- een juridisch stelsel inzake het recht op participatie van werknemers, naar analogie van de 
regeling die in Richtlijn 2005/56/EG betreffende grensoverschrijdende fusies van 
kapitaalvennootschappen is voorzien;
- daarenboven raadpleegt het leidinggevende orgaan de werknemers over de juridische en 

economische gevolgen van de zeteloverdracht en licht het de gevolgen voor de 
werknemers toe in een verslag dat ten minste een maand vroeger wordt voorgesteld dan 
het ogenblik waarop de algemene vergadering zich uitspreekt over de goedkeuring van het 
ontwerp inzake de overdracht van vennootschapszetels;
- de rechten en verplichtingen van de vennootschap inzake arbeidsvoorwaarden die 

voortvloeien uit de wetgeving, de praktijk, de individuele arbeidsovereenkomsten en de 
arbeidsverhoudingen in de lidstaat van herkomst blijven geldig na inschrijving in de 
lidstaat van ontvangst;
- indien collectieve ontslagen naar aanleiding van de overdracht van de zetel onvermijdelijk 

zijn, worden de bepalingen van Richtlijnen 75/129/EG en 98/59/EG toegepast;
- aan de overdracht van de zetel is de voorwaarde verbonden dat de vennootschap kan 

aantonen dat zij de bepalingen betreffende de rechten van werknemers in acht neemt;
- de lidstaten voeren een efficiënte opschortende beroepsprocedure voor werknemers en hun 

vertegenwoordigers in, om ervoor te zorgen dat de uitvoering van de verplichtingen van de 
werkgevers in geval van niet-naleving kan worden afgedwongen;
- de wetgeving van de lidstaat van ontvangst is van toepassing, behalve in gevallen waarin 

in de wettelijke bepalingen van deze lidstaat in een lager niveau van participatie en 
medebeslissing voor de werknemers wordt voorzien.


