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

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;

Gelet op de richtlijn 97/74/EG van de Raad van de Europese Unie
van 15 december 1997 betreffende de uitbreiding tot het Verenigd Koninkrijk van richtlijn
94/45/EG 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;
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Overwegende dat het aangewezen is de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 62, die ter uitvoering van de richtlijn van 1994 gesloten is, op grond van de richtlijn
van 1997 aan te passen;

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 Belgische Boerenbond,

- "la Fédération nationale des Unions professionnelles agricoles",

- "l'Alliance agricole belge",

- het Algemeen Christelijk Vakverbond van België,

- het Algemeen Belgisch Vakverbond,

- de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België

op 6 oktober 1998 in de Nationale Arbeidsraad de volgende collectieve arbeidsovereenkomst
gesloten.

Artikel 1

Artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 62 van 6 februari
1996 betreffende de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in
ondernemingen of in concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers wordt door de navolgende bepaling vervangen :

cao nr. 62 bis
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"Artikel 1

Deze overeenkomst heeft tot doel uitvoering te geven aan de richtlijn 94/45/EG van de Raad
van de Europese Unie 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 15 december 1997 betreffende de uitbreiding van richtlijn 94/45/EG tot het
Verenigd Koninkrijk."

Artikel 2

In artikel 4 van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wordt tussen het eerste en het tweede lid een nieuw lid ingevoegd, dat luidt als volgt :

" De bij het voorgaand lid vermelde datum wordt vastgesteld op 16 december 1999 met betrekking tot de overeenkomsten, gesloten in de ondernemingen met een communautaire dimensie en in de concerns met een communautaire dimensie, die louter krachtens de bij artikel 1 bedoelde richtlijn van 15 december 1997 onder deze collectieve arbeidsovereenkomst
vallen".

Artikel 3
Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 15
december 1999.

Gedaan te Brussel, op zes oktober negentienhonderd achtennegentig.

Voor het Verbond van Belgische Ondernemingen

W. BEIRNAERT

cao nr. 62 bis

-4-

Voor de Middenstandsorganisaties

Ch. ISTASSE

Voor de Belgische Boerenbond, "la Fédération nationale des Unions professionnelles agricoles"
en "l'Alliance agricole belge"

L. VANOIRBEEK

Voor het Algemeen Christelijk Vakverbond van België

V. PEETERS

Voor het Algemeen Belgisch Vakverbond

M. DE VITS

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.

----------------------cao nr. 62 bis

