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Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;

Gelet op verordening (EG) nr. 1435/2003 van de Raad van 22 juli
2003 betreffende het statuut voor een Europese coöperatieve vennootschap (SCE), meer
bepaald artikel 22, lid 1, k);
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Gelet op richtlijn 2003/72/EG van de Raad van de Europese Unie
van 22 juli 2003 tot aanvulling van het statuut van een Europese coöperatieve vennootschap
met betrekking tot de rol van de werknemers, inzonderheid artikel 15;

Gelet op richtlijn 94/45/EG van de Raad van 22 september 1994
inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de
werknemers, zoals verruimd door richtlijn 97/74/EG van de Raad van 15 december 1997
betreffende de uitbreiding van richtlijn 94/45/EG tot het Verenigd Koninkrijk;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 88 van 30 januari
2007 betreffende de rol van de werknemers in de Europese coöperatieve vennootschap;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 62 van 6 februari
1996 betreffende de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in
ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging
van de werknemers, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 62 bis van 6
oktober 1998 en nr. 62 ter van 6 oktober 2004;

Overwegende dat het, gezien de omzetting in Belgisch recht van
artikel 15, lid 1, eerste alinea van de genoemde richtlijn 2003/72/EG, noodzakelijk is de
voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 62 aan te passen met het oog op de samenhang tussen de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 88 van 30 januari 2007 betreffende
de rol van de werknemers in de Europese coöperatieve vennootschap en die collectieve arbeidsovereenkomst nr. 62;

Hebben de navolgende interprofessionele organisaties van werkgevers en van werknemers :

- het Verbond van Belgische Ondernemingen
- de nationale middenstandsorganisaties erkend overeenkomstig de wetten betreffende de
organisatie van de Middenstand, gecoördineerd op 28 mei 1979
- de Boerenbond
- "la Fédération wallonne de l'Agriculture"
- het Algemeen Christelijk Vakverbond van België
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- het Algemeen Belgisch Vakverbond
- de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België

op 30 januari 2007 in de Nationale Arbeidsraad de volgende collectieve arbeidsovereenkomst gesloten.

Artikel 1

In Hoofdstuk III - Definities en toepassingsgebied - van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 62 van 6 februari 1996 betreffende de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een
communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers, gewijzigd door
de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 62 bis van 6 oktober 1998 en nr. 62 ter van 6 oktober 2004, wordt een artikel 3 ter ingevoegd, luidende :

" Artikel 3 ter

Wanneer de Europese coöperatieve vennootschap voldoet aan de
voorwaarden die zijn gesteld in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 88 van 30 januari
2007 betreffende de rol van de werknemers in de Europese coöperatieve vennootschap en
een onderneming met een communautaire dimensie is dan wel een zeggenschap uitoefenende onderneming van een concern met een communautaire dimensie in de zin van deze
collectieve arbeidsovereenkomst, zijn de bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst niet van toepassing op die Europese coöperatieve vennootschap noch op haar dochterondernemingen."

Artikel 2

Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd. Zij heeft uitwerking met ingang van 30 november 2006.

Zij kan op verzoek van de meest gerede ondertekenende partij
worden herzien of opgezegd, met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes
maanden.
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De organisatie die het initiatief tot herziening of opzegging neemt,
moet de redenen ervan aangeven en amendementsvoorstellen indienen ; de andere
organisaties verbinden er zich toe deze binnen een maand na ontvangst ervan in de
Nationale Arbeidsraad te bespreken.

Gedaan te Brussel, op dertig januari tweeduizend en zeven.

Voor het Verbond van Belgische Ondernemingen

Voor de Middenstandsorganisaties

Voor de Boerenbond, "la Fédération wallonne de l'Agriculture"

Voor het Algemeen Christelijk Vakverbond van België
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Voor het Algemeen Belgisch Vakverbond

Voor de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België

x

x

x

Gelet op artikel 28 van de wet van 5 december 1968 betreffende
de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, vragen de in de Nationale
Arbeidsraad vertegenwoordigde werkgevers- en werknemersorganisaties dat deze overeenkomst bij koninklijk besluit algemeen verbindend wordt verklaard.

---------------------------
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