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

Gelet op de richtlijn 2002/14/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 11 maart 2002 tot vaststelling van een algemeen kader betreffende de informatie
en de raadpleging van de werknemers in de Europese Gemeenschap;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9 van 9 maart 1972
houdende ordening van de in de Nationale Arbeidsraad gesloten nationale akkoorden en collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de ondernemingsraden, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 15 van 25 juli 1974, nr. 34 van 27 februari 1981, nr. 37
van 27 november 1981 en nr. 9 bis van 29 oktober 1991;
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Overwegende dat het akkoord van de Groep van 10 van 23 november 2007 betreffende “de sociale dialoog in België : Aanpak in 3 onderdelen” bepaalt dat
voor de sectoren, die in het verleden reeds akkoorden hebben gemaakt waardoor er een
syndicale afvaardiging in ondernemingen beneden 50 werknemers kan bestaan, de inhoud
van de huidige collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9 wordt aangevuld met die informatie uit
de bij de Nationale Bank van België neergelegde balans die nuttig en relevant wordt geacht
voor de werknemers;

Hebben navolgende interprofessionele organisaties van werkgevers en 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

- het Algemeen Belgisch Vakverbond

- de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België

op 27 februari 2008 in de Nationale Arbeidsraad de volgende collectieve arbeidsovereenkomst gesloten.

Artikel 1

Artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9 van 9 maart
1972 houdende ordening van de in de Nationale Arbeidsraad gesloten nationale akkoorden
en collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de ondernemingsraden wordt aangevuld
met het volgende lid :
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“Onverminderd de bevoegdheid van de ondernemingsraad, zoals
bepaald in artikel 10 van deze overeenkomst, zal de ondernemingsraad ook vooraf door het
ondernemingshoofd ingelicht en geraadpleegd worden over de beslissingen die ingrijpende
veranderingen voor de arbeidsorganisatie of de arbeidsovereenkomsten kunnen meebrengen."

Artikel 2

§ 1. In dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wordt vóór de hoofdstukken V en VI, die
respectievelijk de hoofdstukken VI en VII worden, een nieuw hoofdstuk V ingelast, met
als opschrift : “Rol van de syndicale afvaardiging bij ontstentenis van ondernemingsraad in ondernemingen met minder dan 50 werknemers”;

§ 2. Onder het nieuw hoofdstuk V wordt in dezelfde overeenkomst een artikel 19 bis ingelast, luidend als volgt :

“Artikel 19 bis

In de ondernemingen met minder dan 50 werknemers waar een
syndicale afvaardiging kan worden ingesteld op basis van een sectoraal akkoord zal
het ondernemingshoofd of zijn afgevaardigde de volgende inlichtingen uit de bij de Nationale Bank van België neergelegde jaarrekening aan de syndicale afvaardiging verstrekken :

‐

de omzet;

‐

de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen;

‐

het gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten;

‐

staat van de immateriële vaste activa : de aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa;

-

staat van de materiële vaste activa : de aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa;

-

staat van de financiële vaste activa : de aanschaffingen;

‐

de winst (het verlies) van het boekjaar voor belasting;

‐

de winst (het verlies) van het boekjaar.
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Deze inlichtingen moeten op schriftelijke wijze verstrekt worden in
de loop van de zes maanden die volgen op het afsluiten van het boekjaar en voorafgaandelijk aan de gedachtewisseling hierover. Zij worden aangevuld met een mondelinge commentaar van het ondernemingshoofd of zijn afgevaardigde. Het ondernemingshoofd of zijn afgevaardigde maakt de vergelijking met het voorafgaande jaar en geeft uitleg over de wijzigingen die zich hebben voorgedaan. Het ondernemingshoofd en de vakbondsafvaardiging leggen in onderling akkoord het tijdstip vast waarop deze inlichtingen besproken worden.

Commentaar

Ondernemingen die een jaarrekening opgemaakt volgens een
standaardmodel moeten neerleggen, beschikken over twee modellen, opgesteld door de
Nationale Bank en goedgekeurd door de Commissie voor Boekhoudkundige Normen : het
volledig model voor grote ondernemingen en voor beursgenoteerde ondernemingen en het
verkort model voor niet-beursgenoteerde kleine ondernemingen.

In het volledig model beantwoorden de opgesomde rubrieken aan
de volgende codes : 70, 62, 9087, 8021, 8161, 8361, 9903 en 9904.

In het verkort model beantwoorden de opgesomde rubrieken aan
de volgende codes : 70, 62, 9087, 8029, 8169, 8365, 9903 en 9904.”

Artikel 3

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft dezelfde geldigheidsduur en kan volgens dezelfde termijnen en nadere regels worden opgezegd als de collectieve arbeidsovereenkomst die ze wijzigt.

Gedaan te Brussel, op zevenentwintig februari tweeduizend en
acht.

Voor het Verbond van Belgische Ondernemingen

P. TIMMERMANS
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Voor de Middenstandsorganisaties

Ch. ISTASSE

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

C. BOTTERMAN

Voor het Algemeen Christelijk Vakverbond van België

M. LEEMANS

Voor het Algemeen Belgisch Vakverbond

J. MAES

Voor de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België

B. NOEL

x

x

x

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