
 
Persbericht  

van de vakbondsondertekenaars van de overeenkomst betreffende de 
Europese Ondernemingsraad GDF SUEZ op 6 mei te Parijs. 

 
Naar aanleiding van de fusie tussen GDF en Suez, hebben de Europese 
Ondernemingsraden (EOR) van de beide ondernemingen besloten een 
onderhandelingsprocedure voor de integratie van hun respectievelijke EOR 
overeenkomsten te hervatten. Vanaf dat moment zijn vakbondsvertegenwoordigers 
van de landen waarin GDF SUEZ actief zijn, gesteund door een vertegenwoordiger 
van elke Europese Vakvereniging EPSU en EMCEF, met de directie gaan 
onderhandelen. Het resultaat is een overeenkomst die een model voor alle EOR's is. 
In het bijzonder de definitie van transnationaliteit als competentieveld van de EOR, 
zijn toepassingsgebied en de manier waarop de EOR wordt geraadpleegd zijn 
exemplarisch.  
 
De nieuwe EOR-overeenkomst van GDF SUEZ beschouwt eveneens als 
grensoverschrijdend de onderwerpen die een dochteronderneming buiten Frankrijk 
betreffen en deel uitmaken van een beslissing of van een van de oriëntaties van de 
zeggenschap uitoefenende onderneming of die een rechtstreeks gevolg zijn van een 
van die oriëntaties van de groep.  
 
Bovendien kunnen bedrijven, waarin GDF SUEZ een minderheidsbelang van 10 tot 
50% heeft met een bijzondere positie binnen de groep, worden vertegenwoordigd in 
de EOR door een toehoorder of door aanvullende leden. Dit heeft twee extra leden in 
de EOR voor de onderneming Agbar tot gevolg.  
 
Onder raadpleging van de EOR wordt verstaan het voeren van een dialoog en het 
uitwisselen van standpunten tussen de werknemersvertegenwoordigers en de 
directie, op een moment, op een wijze en met een inhoud die de 
werknemersvertegenwoordigers toestaat om op basis van de verstrekte informatie 
een advies uit te brengen dat een nuttige werking kan hebben. Het debat over deze 
oriëntaties moet de werknemersvertegenwoordigers de gelegenheid bieden hun 
mening te uiten en antwoorden van de directie te krijgen. 
 
De nieuwe EOR van GDF SUEZ zal zijn samengesteld uit 65 leden en twee 
genodigden van het Europees Verbond van Vakverenigingen. De EOR komt twee 
maal per jaar bijeen. Een beperkt comité dat bestaat uit 14 leden komt maandelijks 
bijeen. Zes permanente werkgroepen zullen worden ingesteld voor drie sociale 
gebieden en voor de 3 activiteitensectoren. Deze werkgroepen komen twee maal per 
jaar bijeen. Net zoals de EOR kunnen ook zij deskundigen uitnodigen.   
 
Bovendien kan de EOR zelf over zijn eigen expertises beslissen waarvoor een 
budget van 80.000 euro/jaar is uitgetrokken.  
 
De leden van de EOR hebben recht op 5 scholingsdagen per jaar. Deze scholing kan 
worden gegeven door de vakverenigingen en hun leden. Bovendien voorziet de 
onderneming in taalcursussen. De ervaring en competenties die door de uitoefening 
van hun mandaat als lid van de EOR zijn verworven kunnen worden gewaardeerd 
voor de loopbaanontwikkeling van het lid.     
 
Deze nieuwe overeenkomst voor de EOR bepaalt eveneens de continuïteit 
betreffende toekomstige heronderhandelingen ten gevolge van ontwikkelingen van 
de groep. De EOR van GDF SUEZ zal dan blijven voortbestaan tot aan de 
ondertekening van een nieuwe overeenkomst.  



 
Na aanname van de nieuwe EOR-richtlijn zal deze overeenkomst een nieuwe 
offensieve dynamiek verschaffen voor de onderhandelingen in de bedrijven over 
nieuwe rechten en middelen voor de EOR's die centraal staan in de sociale dialoog.  
 
Na de ondertekening van deze overeenkomst op 6 mei, zullen de leden van de EOR 
worden gekozen of worden benoemd, evenals de secretaris en de leden van het 
beperkt comité. Er zal een intern reglement worden opgesteld en de nieuwe leden 
van de EOR zullen samenkomen om met de toepassing van deze overeenkomst te 
beginnen.  
 
De tekst van deze nieuwe overeenkomst is op 6 mei in Parijs getekend.  


