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GROEPSAKKOORD  

INZAKE GELIJKE BEHANDELING VAN VROUWEN EN MANNEN 
OP HET WERK 

 

 
 
 
INLEIDING 
 
SUEZ ENVIRONNEMENT en de Europese sociale partners willen hun sociale dialoog op het gebied 
van de maatschappelijke verantwoordelijkheid verder ontwikkelen, en ze willen met name de gelijke 
behandeling op het werk van alle werknemers bevorderen. 
Het beleid op het gebied van sociale verantwoordelijkheid beantwoordt aan een behoefte aan 
solidariteit en aan goed HR-beheer. De bevordering van gelijke kansen, gelijke behandeling en 
diversiteit van de werknemers is voor SUEZ ENVIRONNEMENT een belangrijke zaak. 
 
Wij bevestigen opnieuw: 

 dat de gelijkheid tussen vrouwen en mannen een fundamenteel mensenrecht is en erkend is 
zowel op internationaal als op communautair niveau; 

 dat de gelijkheid tussen vrouwen en mannen een van de vijf waarden is waarop de Europese 
Unie zich baseert en die in al haar activiteiten moeten worden toegepast

1
; 

 dat het Handvest van de Fundamentele Rechten
2
 deze gelijkheid benadrukt en elke 

genderdiscriminatie verbiedt; 
 
en erkennen:  

 dat het communautair en nationaal recht elke genderdiscriminatie verbiedt en de gelijke 
behandeling bevordert op het werk, waaronder de gelijke verloning van mannen en vrouwen 
bij equivalent werk of van equivalente waarde; 

 dat SUEZ ENVIRONNEMENT en de vakbondsorganisaties zich ertoe verbinden om de 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen in te voeren op elk niveau van de onderneming. 

 
Dit heeft aanleiding gegeven tot een groter aantal vrouwen op de arbeidsmarkt, tot een garantie op 
een betere opleiding en de vermindering van de loonverschillen tussen vrouwen en mannen.  
 
Maar we betreuren echter: 

 dat de loonverschillen tussen mannen en vrouwen in vele sectoren nog altijd bestaan; 

 dat op de arbeidsmarkt vrouwen soms oververtegenwoordigd zijn in de minder goed betaalde 
sectoren en ondervertegenwoordigd zijn in besluitvormende functies

3
. 

 
De partijen komen bijgevolg overeen dat het nodig is om nieuwe maatregelen te treffen, zoals de 
communautaire strategie op het gebied van gelijkheid van mannen en vrouwen, in het bijzonder 
betreffende de gelijke verloning en de toegang van vrouwen tot besluitvormende functies. 
 
Het beleid inzake gelijke behandeling op het werk van vrouwen en mannen berust op twee belangrijke 
punten: 

 discriminatie bestrijden, om gelijke kansen en gelijke behandeling te realiseren; 

 genderdiversiteit bevorderen als een bron van rijkdom voor het bedrijf. 
 
Gelijke behandeling op het werk dient de economische en sociale performance en de cohesie van de 
groep en draagt bovendien bij tot de ontwikkeling van de mentaliteit van de burgermaatschappij. 
 

                                                 
1
 Artikelen 2 en 3 van het Verdrag van de Europese Unie, artikel 8 van het Verdrag over de werking van de Europese Unie 

2
 Artikel 23 

3
 Voor de gehele Europese Unie bedragen de uurloonverschillen tussen mannen en vrouwen 16% (bron Eurostat) 
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SUEZ ENVIRONNEMENT bevestigt opnieuw haar gehechtheid aan de algemene principes 
betreffende gelijke kansen in het beroepsleven. In dit opzicht verbindt SUEZ ENVIRONNEMENT zich 
tot het bevorderen en het nemen van initiatieven ten gunste van diversiteit, maatschappelijke 
emancipatie, een garantie voor een sterkere binding van de onderneming met alle belanghebbenden.  
 
Met deze overeenkomst hebben SUEZ ENVIRONNEMENT en de ondertekenende vakbonden de 
ambitie om verder te gaan dan de nationale en Europese wetgevingen. 
 
 
ARTIKEL 1 – Doel van de overeenkomst 
 
Gelijkheid op het werk tussen vrouwen en mannen: 
 

 is een bezorgdheid en een verbintenis van het bedrijf die samenhangen met juridische 
kwesties, levensstijl, werkorganisatie en beleid inzake beroepsontwikkeling (waaronder de 
evaluatie van de competenties); 

 is eveneens een zorg voor de sociale partners die een sociale dialoog over dit thema inhoudt; 

 integreert alle thema’s over de bestrijding van discriminatie, met name gelijke verloning, en 
ziet erop toe dat het zogenaamde glazen plafond

4
 verdwijnt ten gunste van een 

loopbaanontwikkeling voor vrouwen die gelijk is aan die van mannen en die uitsluitend 
rekening houdt met professionele competenties; 

 zet de Groep aan tot nadenken over de organisatie en de flexibiliteit van het werk ter 
bevordering van de balans tussen beroepsleven en privéleven van de werknemers zonder de 
ontwikkeling van de prestatie van de bedrijfsonderdelen van de Groep uit het oog te verliezen. 

 
Het doel van onderhavige overeenkomst is het vastleggen van de voorwaarden om de onterechte 
verschillen te verminderen, daar waar ze bestaan, en om te komen tot: 
 

 gelijke kansen voor vrouwen en mannen, 

 gelijke verloning voor vrouwen en mannen, rekening houdend met alle loonelementen en bij 
identieke werkomstandigheden, 

 een beter evenwicht tussen beroepsleven en privéleven voor zowel vrouwen als mannen. 
 
De Groep SUEZ ENVIRONNEMENT verplicht zich er in dit opzicht toe om de mentaliteit en het 
gedrag te veranderen. De Groep stimuleert alle dochterondernemingen om ervoor te zorgen dat hun 
personeelsbestand een afspiegeling is van de verschillende bedrijfsonderdelen om een grote 
diversiteit te realiseren. Bijvoorbeeld voor de vrouwen, die, hoewel ze steeds meer ruimte op de 
arbeidsmarkt innemen, onvoldoende zijn vertegenwoordigd op alle niveaus van de onderneming.  
 
De partijen komen overeen om samen actie te ondernemen met de diverse hefbomen genoemd in 
onderhavige overeenkomst om de gevestigde mening te veranderen en gelijke behandeling op het 
werk tussen vrouwen en mannen in de Groep te bevorderen.  
De diversiteit van de landen vertegenwoordigd in de Europese perimeter van SUEZ 
ENVIRONNEMENT is een kans en een verrijking om de verbintenissen van de Groep te bevestigen. 
Rekening houden met de culturele, sociale, economische en reglementaire verschillen, vergt een 
gerichte en, pragmatische aanpak bij de uitvoering van de verbintenissen. 
 
 
ARTIKEL 2 – Toepassingsgebied van de overeenkomst 
 
Onderhavige overeenkomst is van toepassing op de Europese dochterondernemingen, die integraal in 
de perimeter van SUEZ ENVIRONNEMENT geconsolideerd zijn of met een deelneming van meer dan 
50% (onder voorbehoud van de naleving van het criterium “overheersende invloed”). 
 
 

                                                 
4
 Alle onzichtbare barrières door de vooroordelen en stereotypen en door de functioneringswijzen van de organisaties, die de 

carrière van vrouwen kunnen afremmen 
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ARTIKEL 3 – Actieplan en verbintenissen 
 

3.1 Actieplan 
 

De bedrijven van de Groep met meer dan 150 werknemers verbinden zich tot het opstellen van een 
overzicht van de acties die zijn uitgevoerd op het gebied van gelijke kansen in het beroepsleven, met 
inbegrip van de thema’s van onderhavige overeenkomst. De bedrijven met meer dan 150 werknemers 
die nog geen actieplan ter zake hebben, moeten de bepalingen van dit akkoord binnen de 15 
maanden na de ondertekening ervan uitwerken. Over het actieplan zal worden overlegd in de 
commissie waarin de sociale partners van de betrokken ondernemingen samenzitten 
(vakbondsvertegenwoordigers en/of ondernemingsraad volgens de geldende regelgeving in het 
desbetreffende land). 
Deze commissie heeft als taak om de verschillen tussen mannen en vrouwen te analyseren, waarbij 
ze steunt op heldere en bevattelijke informatie inzake loonstructuur, opleiding, loopbaantraject, …  
 
De bepalingen van dit artikel zullen gunstigere nationale regelgevingen of overeenkomsten, als deze 
bestaan, niet ter discussie stellen. 
 

3.2 Verbintenissen om de mentaliteit en het gedrag te veranderen 
 

De verantwoordelijkheid voor de naleving van het principe van gelijke kansen in het beroepsleven van 
vrouwen en mannen ligt bij de onderneming. 
Het welslagen van dit beleid loopt weliswaar voornamelijk via de ontwikkeling van de mentaliteit en het 
gedrag van iedereen (directie, managers, HR, personeelsvertegenwoordigers en werknemers) met 
betrekking tot de plaats van mannen en vrouwen op het werk en in het privéleven. In dit opzicht 
bevordert een regelmatige constructieve dialoog alle hierboven beschreven ontwikkelingen. Dankzij 
deze dialoog kunnen de doelstellingen van gelijkheid tussen mannen en vrouwen volledig 
geïntegreerd worden in alle collectieve overeenkomsten, zowel op het niveau van de Groep als in de 
dochterondernemingen. 
 
SUEZ ENVIRONNEMENT zal innoverende initiatieven en beleidsvormen ondersteunen die bijdragen 
tot de professionalisering en tot de goede integratie van vrouwen, met name door leerbanen en 
leerprocessen voor alle soorten functies (zowel operationele als functionele taken). 
 

3.3 Communicatie / betrokkenheid van het management 
 

De Groep verbindt zich ertoe om onderhavige overeenkomst te communiceren aan: 

 alle werknemers, om hen bewust te maken van de kwesties inzake gelijke kansen in het 
beroepsleven; 

 de managers van de dochterondernemingen die binnen de perimeter van Artikel 2 vallen, om 
zich in te zetten voor de toepassing van deze overeenkomst, en in het bijzonder de HR-
netwerken in de betrokken landen. De Groep verbindt zich ertoe om opleidingen voor 
gelijkheid van kansen voort te zetten en te ontwikkelen met inbegrip van trainingen voor 
beroepsgelijkheid tussen vrouwen en mannen; 

 de personeelsvertegenwoordigers en vakbondsafgevaardigden van de dochterondernemingen 
die binnen de perimeter van Artikel 2 vallen; 

 
Bovendien zullen de thema’s inzake gelijke behandeling op het werk, bevordering van de diversiteit en 
de vervrouwelijking – met inbegrip van de vakbondsdelegaties – kunnen worden behandeld tijdens 
een vierjaarlijks seminar, zoals omschreven in de oprichtingsovereenkomst van de EOR van SUEZ 
ENVIRONNEMENT. Dit seminar zal sociale partners (waaronder de Europese Federaties), leden van 
de directie en vertegenwoordigers van de Human Resources van de betrokken landen 
samenbrengen. Afhankelijk van het thema dat aan de orde is, kunnen externen uitgenodigd worden. 
 
 
ARTIKEL 4 – Het waarborgen van gelijke kansen bij de aanwerving 
 
Werving is een van de hefbomen die een grotere genderdiversiteit van arbeidsplaatsen bevordert, een 
bron van dynamiek voor de bedrijven. Overigens is de toename van de wervingsbehoefte in verband 
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met de verwachte demografische ontwikkelingen (pensionering van de babyboomers) een kans om de 
genderdiversiteit te versterken. 
 
Per 31.12.2013

5
 vormen vrouwen 20,4 % van het personeelsbestand, met gevoelige verschillen al 

naar gelang het land, de vakgebieden en de beroepscategorieën. Per eind 2014 bedraagt het 
percentage vrouwen in de Raad van Bestuur 31%. 
 
SUEZ ENVIRONNEMENT verplicht zich ertoe om de beschikbare functies voor vrouwen te 
diversifiëren en de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen in alle vakgebieden van de Groep te 
stimuleren. In het bijzonder wordt de aanwezigheid van vrouwen in de technische en operationele 
vakgebieden bevorderd, en de vakgebieden waar veel vrouwen werken worden op hun beurt 
gepromoot en aantrekkelijk gemaakt voor mannen zowel als vrouwen.  
Bovendien is de Groep van mening dat ook leerbanen een vector ter bevordering van de 
genderdiversiteit bevorderen. In dat opzicht verbindt SUEZ ENVIRONNEMENT zich ertoe om actie te 
ondernemen en om partnerschappen aan te gaan bij doelgerichte scholen, teneinde de vakgebieden 
van de Groep te promoten. 
 
Op dezelfde wijze dragen de Groep en haar entiteiten er zorg voor dat de vrouwen in de Groep een 
actieve rol spelen in de acties om de vakgebieden bij de jongeren te promoten. 
Ten slotte is mentorschap van fundamenteel belang, zowel om de vakgebieden te promoten als om de 
intergenerationele samenwerking, de overdracht van kennis en competenties te bevorderen 
(elementen die essentieel zijn om de expertise, de kennis evenals het bedrijfsgeheugen in stand te 
houden). In het kader van het bestaande mentoraatbeleid in de BU’s kunnen deze acties opnieuw 
worden gepromoot. 
 
Bovendien verplicht de Groep zich in het kader van het wervingsproces tot de volgende principes: 
 

 bijzondere aandacht voor de formulering van de vacatures (systematische vermelding M/V). 
DE HR-diensten van de entiteiten zullen erop letten dat bij het opstellen van vacatures 
stereotypes over de vakgebieden of hun veronderstelde kenmerken (beschikbaarheid, 
mobiliteit) ontwikkeld worden; 

 de specificaties bestemd voor externe recruteringsbureau’s houden rekening met de eisen 
van de Groep wat betreft diversiteit en gelijke behandeling op het werk, met name door 
systematisch verschillende vrouwelijke kandidaten van wie de kwalificaties beantwoorden 
aan de functies op de lijst, aan de dochteronderneming voor te leggen, telkens wanneer dat 
mogelijk is; 

 de Groep zal nakijken dat het wervingsproces niet discriminerend is, en zal het desgevallend 
corrigeren. In dit opzicht herinnert SUEZ ENVIRONNEMENT eraan dat de wervingscriteria 
moeten zijn gebaseerd op diploma’s, competentie, kwalificaties en ervaring. In 
overeenstemming daarmee mag niemand worden geweigerd wegens geslacht, uiterlijk, 
sociale of culturele herkomst, naam, woon- of geboorteplaats, handicap, politieke of 
religieuze overtuiging, seksuele geaardheid, lidmaatschap van een vakbond of deelname 
aan vakbondsactiviteiten. In dit opzicht en met het doel om onze banen te vervrouwelijken, 
zal de HR van de entiteiten van de Groep erop toezien dat er opleidingen komen om 
managers die met wervingen belast zijn, bewust te maken over diversiteit; 

 De zwangerschap van een vrouw (echt of vermoedelijk of toekomstig) kan geen reden zijn 
tot wervingsweigering; het is de Groep verboden om elke informatie met betrekking tot de 
zwangerschap van de vrouw in kwestie te onderzoeken. 

 Verwezen wordt naar het principe van het Europees recht, waarin het beginsel van gelijkheid 
niet belet dat maatregelen gehandhaafd of genomen worden waarbij specifieke voordelen 
worden ingesteld ten voordele van het ondervertegenwoordigde geslacht, inzake 
werkgelegenheid, beroep en verloning (Artikel 23 van het handvest voor basisrechten van de 
Europese Unie). 
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 Sociale reporting van de Groep  
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Doelstelling van de Groep:  
 
Zorgen dat tegen 31.12.2018 ten minste 25% van het jaarlijks aangeworven personeel in vaste 
dienst (contract van onbepaalde duur) vrouwen zijn

6
, overeenkomstig het bovenstaande 

Europese principe. De ondernemingen die deze doelstelling al bereikt hebben, zullen erop 
letten dat hun percentage nog met 5% toeneemt tegen 31.12.2018. 
 
 
ARTIKEL 5 – Pariteit tussen mannen en vrouwen bij de loopbaanontwikkeling 
 
De Groep verbindt er zich toe om het traject van vrouwen tijdens hun hele loopbaan beter te 
begeleiden, om de toegang tot alle verantwoordelijkheidsniveaus van het bedrijf te bevorderen en de 
doelstelling van pariteit tussen mannen en vrouwen te bereiken.  
 
De Groep verplicht zich ertoe om: 
 

 de vrijwillige interne mobiliteit te bevorderen om de genderdiversiteit van de arbeidsplaatsen 
te verbeteren en de doorstroommogelijkheden tussen de vakgebieden te versoepelen; 

 te zorgen voor de begeleiding van vrouwen tijdens het zwangerschapsverlof en bij terugkeer 
op de werkvloer (net zoals voor mannen en vrouwen met adoptieverlof). Voor de opname van 
het verlof ontmoet de manager de werknemer(neemster) om zijn/haar vertrek voor te bereiden 
en een tijdelijke vervanging te organiseren. Bij de terugkeer zal de manager de 
werknemer(neemster) opnieuw ontmoeten om hem/haar in te lichten over de belangrijkste 
gebeurtenissen tijdens zijn/haar afwezigheid en om van gedachten te wisselen over zijn/haar 
terugkeer op de werkvloer. Al naargelang de duur van de afwezigheid zal er, indien nodig, een 
beroepsbalans worden gemaakt. Bovendien zullen opleidingen die noodzakelijk zijn voor het 
baanbehoud en die tijdens het moederschapsverlof en ouderschapsverlof zouden worden 
gegeven, bij de terugkeer van de werkneemster(werknemer) worden aangeboden ten einde 
haar inzetbaarheid te behouden. Deze principes zijn ook van toepassing op 
ouderschapsverlof; 

 de nodige maatregelen te treffen, zodat zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding 
geven, zouden kunnen genieten van een tijdelijke aanpassing van hun werkomstandigheden 
(meer bepaald bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen) en/of van hun werktijden wanneer deze 
een risico vormen voor hun veiligheid of hun gezondheid. Op het einde van het 
zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof of adoptieverlof heeft de werknemer het recht om 
zijn/haar baan terug te krijgen of een gelijkaardige functie te bekleden onder voorwaarden die 
voor hem/haar niet minder gunstig zijn, en om te genieten van elke verbetering in de 
werkomstandigheden waarop hij/zij recht zou hebben gehad tijdens zijn/haar afwezigheid; 

 erover te waken dat er rekening gehouden wordt met het criterium van gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen bij de verbetering van de arbeidsomstandigheden en de werkruimten 
(bijvoorbeeld voor de persoonlijke beschermingsmiddelen, werkkleding, enz.). De werkruimten 
moeten aangepast zijn aan zowel mannen als vrouwen. Om dit te kunnen doen, zal er eerst, 
voordat de productie-eenheden worden ontworpen, een overleg met de opdrachtgever worden 
gevoerd om in het geval van gemengde teams de juiste bestaande of toekomstige inrichtingen 
te identificeren. De evaluaties op het gebied van veiligheid, gezondheid en risico’s moeten 
moeten rekening houden met de mannen-vrouwenproblematiek en de specifieke effecten van 
de arbeidsomstandigheden op vrouwen analyseren en evalueren. 

 
SUEZ ENVIRONNEMENT moedigt vrouwen aan om directiefuncties te bekleden, met inbegrip van 
beslissingsorganen zoals de Raad van Bestuur, en meer over het algemeen managementfuncties. 
 
Doelstelling van de Groep: 
 
Minstens 25% vrouwen met een leidinggevende functie in vaste dienst (arbeidsovereenkomst 
van onbepaalde duur) (ook binnen de categorie leidinggevend personeel) ten opzichte van het 
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totale leidinggevend personeel per 31/12/2018
7
 in overeenstemming met het Europese principe 

zoals beschreven in Artikel 4. 
 
 
ARTIKEL 6 – Gelijke voorwaarden voor de toegang tot beroepsopleidingen 
 
De Groep zal toezien op de bewustmaking van de managers voor de competentie- en 
loopbaanontwikkeling van hun medewerkers. De Groep verbindt zich ertoe om bijzondere aandacht te 
besteden aan de beroepsopleiding van vrouwen , in het bijzonder aan de toegang tot kwalificerende 
en managementopleidingen als motor voor hun loopbaanontwikkeling. 
Bovendien moeten gelijke toegangsvoorwaarden voor beroepsopleidingen bij elke 
dochteronderneming worden gegarandeerd. De opleidingsindicatoren zullen in de jaarlijkse follow-up 
van de BU’s worden opgenomen.  
 
 
ARTIKEL 7 – Bevordering van vrouwennetwerken en mentorschap 
 
Om de toegang tot de hoogste verantwoordelijkheidsniveaus te versoepelen en het 'glazen plafond' te 
doorbreken, ontwikkelt de Groep vrouwennetwerken en stelt geleidelijk aan een mentorsysteem

8
 in. 

De vrouwen die een directiefunctie bekleden worden aangemoedigd om hun ervaringen te delen, 
zowel binnen de onderneming als met de studenten van scholen en universiteiten.  
 
 
ARTIKEL 8 – Personeelsvertegenwoordiging 
 
De directie erkent dat de personeelsvertegenwoordigingen bijdragen aan de ontwikkeling van de 
sociale dialoog binnen de onderneming. In dit opzicht wenst SUEZ ENVIRONNEMENT, in het kader 
van onderhavige overeenkomst, opnieuw haar verbintenis te bevestigen dat de uitoefening van een 
mandaat, dat een persoonlijke verbintenis is, geen rem mag zijn voor het verloop van hun loopbaan.  
De ondertekenende vakbonden zullen erop toezien dat een betere diversiteit en genderdiversiteit van 
mannen en vrouwen in de personeelsvertegenwoordiging van de Groep zal worden bevorderd. 
 
 
ARTIKEL 9 – Gelijke verloning bij gelijkwaardige prestaties en competenties 
 
Een gelijke verloning van vrouwen en mannen op het werk, met een basisloon, resultaatgerelateerde 
verloningen en andere voordelen, is een doorslaggevende factor voor de gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen in de onderneming, die gevolgen heeft voor de pensionering en het evenwicht tussen 
beroepsleven/privéleven. 
Een transparant verloningsysteem, dat van toepassing is op alle personeelsleden, zorgt voor positieve 
signalen over de waarden en de werkmethoden binnen de onderneming. Een rechtvaardig en niet-
discriminerend systeem weerspiegelt goede leidinggevende praktijken, draagt op efficiënte wijze bij tot 
het behalen van de commerciële doelstellingen en moedigt een maximale productiviteit aan bij alle 
werknemers. In dat kader zal de Groep de verspreiding van het Ethisch Charter versterken 
(waaronder de verspreiding van het netwerk van deontologen), opdat iedereen het zou kennen. 
 
Eventuele directe of indirecte discriminerende verloningspraktijken moeten worden achterhaald en, 
indien vastgesteld, worden afgeschaft. Met dat oogmerk moeten de personeelsvertegenwoordigingen 
op de hoogte gebracht worden van de loonstructuur die binnen hun ondernemingen gehanteerd wordt. 
 
Op basis van de beschikbare gegevens verbinden de ondernemingen van de Groep zich ertoe om de 
volgende punten te realiseren: 
 

                                                 
7
 Sociale verslaglegging Groep 

8
 Mentoring verbindt een mentor, een vertrouwenspersoon, man of vrouw, met een brede, gevarieerde ervaring met een 

mentee. De mentor begeleidt, helpt en motiveert de mentee door hem/haar op proactieve wijze zijn bedrijfservaring en zijn 
knowhow over te brengen. 
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9.1 Geleidelijk beheer van eventuele verschillen 
 

De Groep streeft naar gelijke verloning van vrouwen en mannen en ijvert ervoor om die op een 
duurzame wijze te handhaven. De entiteiten uit de perimeter bepaald in Artikel 2; verplichten zich 
ertoe alles in het werk te stellen om de geconstateerde verschillen in verloning te doen verdwijnen bij 
gelijke competentie en verantwoordelijkheidsniveaus voor hetzelfde werk of werk met een dezelfde 
verantwoordelijkheid. Deze verbintenis maakt deel uit van het actieplan beschreven in artikel 3.1. 
 
Bij wervingen moet een volmaakt gelijke verloning worden nageleefd van mannen en vrouwen met 
een gelijke competentie en een baan op een gelijk niveau of met een gelijke verantwoordelijkheid. 
In de veronderstelling dat er een verloningsdiscriminatie zou kunnen optreden die de geldende 
regelgeving schendt, moet dit worden behandeld binnen een maximale termijn van 3 maanden, met 
terugwerkende kracht.  
 

9.2 Het neutraliseren van de moederschapsperiode voor verhogingen van het individuele 
loon en het variabele deel ervan 

 
SUEZ ENVIRONNEMENT verbindt zich ertoe om erop toe te zien dat de zwangerschapsverloven 
geen nadelige gevolgen hebben voor de verloning of loopbaanontwikkeling van de betreffende 
vrouwen.  
Daarom zien de HR-directies erop toe dat de moederschapsperiode geen negatieve invloed heeft op 
de individuele loonsverhoging en de vaststelling van het variabele deel van de verloning. Op dezelfde 
wijze zal de Groep speciale aandacht schenken aan de periodes van ouderschapsverlof wat de 
gemiddelde verloningen van de beroepscategorie van de betrokken werkneemster/werknemer betreft. 
 

9.3 Beheer van deeltijdwerknemers 
 
De Groep wijst erop dat wanneer een werknemer/werkneemster naar deeltijdwerk wenst over te 
stappen, hij/zij geen enkele vorm van discriminatie dan ook mag ondergaan, met name discriminatie 
met betrekking tot deeltijdwerk. 
Bijzondere aandacht wordt geschonken aan de verloning van deeltijdwerknemers, in meerderheid 
vrouwen, om er zeker van te zijn dat deze werknemers een vergelijkbare ontwikkeling doormaken als 
voltijdwerknemers. 
De Groep wijst erop dat de werklast evenredig moet zijn aan de looptijd van het arbeidscontract en dat 
een aanpassing van deze werklast moet worden bekeken bij een overstap naar deeltijdwerk. 
Sollicitaties van deeltijdwerknemers die naar een voltijdbaan zouden solliciteren, zullen aandachtig 
worden bestudeerd.  
 
 
ARTIKEL 10 – Een beter evenwicht tussen privéleven en beroepsleven 
 
Een evenwicht zoeken tussen beroepsleven en privéleven is niet iets wat alleen vrouwen betreft. 
Mannelijke werknemers die een grotere rol willen spelen in het gezin ervaren soms weerstand binnen 
de onderneming, zowel vanwege de directie als vanwege de eigen collega's.  
De Groep spant zich in om voor de werknemers een beter evenwicht tussen privéleven en 
beroepsleven te vinden, waarbij rekening gehouden wordt met de grote verscheidenheid van de 
gezinssituaties. Deze doelstelling gaat in de eerste plaats gepaard met nadenken over de modaliteiten 
voor de arbeidsorganisatie en over een innoverend beleid dat gericht is op de verbetering van het 
welzijn op het werk. 
Beleid en acties die daarop zijn gericht, moeten aan de behoeften van de werknemers worden 
aangepast, in de wetenschap dat zij een leven lang blijven variëren, en dat lange en/of onregelmatige 
werktijden een belemmering vormen voor een harmonieus samengaan van werk en privéleven.  
 
De arbeidsomstandigheden moeten worden aangepast opdat de werknemers kunnen voldoen 
aan hun verplichtingen tegenover ouders of kinderen, of aan hun burgerplicht … 
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Om de gelijkheid van toegang tot dit evenwicht tussen werk en privéleven mogelijk te maken, wordt 
ouderschaps

9
- en/of vaderschapsverlof beschouwd als een normale en wenselijke zaak op alle 

niveaus van de onderneming. 
De ondernemingen moeten zich beraden, in overleg met hun sociale partners, om er zorg voor te 
dragen dat geen enkele bepaling in de arbeidsovereenkomst bijdraagt aan het idee dat alleen de 
vrouw de zorg draagt voor het gezin. 
Cultureel gezien is het van belang de mentaliteit om te buigen dat het ouderschap een zaak is van 
zowel mannen als vrouwen. 
 
Bij de follow-up zoals beschreven in Artikel 3.1, zal gewaakt worden over de toepassing van de 
principes en het stimuleren van de initiatieven om ouderschapsondersteuning te ontwikkelen. 
 
 
ARTIKEL 11 – Preventie van seksuele intimidatie 
 
De Groep brengt in herinnering dat uitlatingen of gedragingen met een seksuele connotatie zijn 
verboden die de waardigheid van de werknemer/werkneemster aantasten vanwege de onterende en 
vernederende aard ervan, waardoor een intimiderende, vijandige, beledigende, bedreigende of 
gewelddadige situatie ten opzichte van hem/haar ontstaat. 
 
Deze principes worden herhaald in het Ethisch Handvest van de Groep. 
In deze context moet het netwerk van deontologen, dat voor het thema intimidatie op het werk is 
opgeleid, in samenwerking met het management en de betrokken directies optreden om elke seksuele 
intimidatie te vermijden en, in het geval een dergelijk gedrag zich zou voordoen, de onmiddellijke 
invoering garanderen van de procedures om het probleem op te lossen en om te voorkomen dat het 
zich herhaalt. 
Uiteraard belemmert dit niet de interventie van andere spelers binnen de ondernemingen en waarop 
de werknemer beroep zou willen doen, zoals het management, HR of de vakbonden. 
 
De Groep moedigt elk initiatief voor de bewustmaking over deze thematiek aan. 
 
 
ARTIKEL 12 – Reorganisaties 
 
De onderneming verbindt zich ertoe om bij reorganisaties, zowel intern als wanneer zij aanleiding 
geven tot de outsourcing van activiteiten, de gelijke, niet-discriminerende behandeling van de 
werknemers te garanderen. 
 
 
ARTIKEL 13 – Leveranciers en onderaannemers 
 
De onderneming verbindt zich ertoe erop toe te zien dat de leveranciers en de onderaannemers de 
principes van gelijkheid tussen mannen en vrouwen respecteren.  
 
 
ARTIKEL 14 – Toepassing van de overeenkomst 
 
De principes van onderhavige overeenkomst moeten worden toegepast in de entiteiten van de Groep. 
Onderhavige bepalingen kunnen niet de plaats innemen van gunstigere nationale regelgevingen of 
overeengekomen beschikkingen wanneer die bestaan. 
De indicatoren betreffende gelijke behandeling op het werk zullen lokaal (cf. Artikel 3.1) worden 
opgevolgd binnen de instanties van de BU’s, afhankelijk van hun organisatie. 
 
 
ARTIKEL 15 – Rol van de werkgroep Werkgelegenheid & Scholing 
 
De vakbonden en de Europese Federaties die onderhavige overeenkomst ondertekenen, mandateren 
de EOR die voor de follow-up van de overeenkomst zorg draagt door middel van de werkgroep 
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Werkgelegenheid & Scholing en die over de bestaande informatie en de noodzakelijke instrumenten 
zal beschikken. Hiertoe zijn 2 specifieke opvolgingsvergaderingen in het eerste jaar – waaraan een 
vertegenwoordiger van de Europese Federaties zal kunnen deelnemen – en ten minste één 
vergadering voor de volgende jaren voorzien. In overleg tussen de directie en de werkgroep die met 
de follow-up van de overeenkomst zijn belast, kan zo nodig een extra vergadering worden 
bekrachtigd. 
 
Op het niveau van SUEZ ENVIRONNEMENT zal de werkgroep Werkgelegenheid & Scholing van de 
EOR: 
 

 toezien op de naleving van de principes en verbintenissen van onderhavige overeenkomst, 
evenals op de overeenkomsten inzake gelijke beroepskansen die op het niveau van de Groep 
zijn afgesloten en, in voorkomend geval, verbeteringsacties voorstellen; 

 indicatoren volgen en voorstellen betreffende het beleid voor gelijke kansen in het 
beroepsleven van de Groep en, in voorkomend geval, verbeteringsacties voorstellen. 

 
 
ARTIKEL 16 – Follow-up van de overeenkomst 
 
Tijdens de specifieke jaarlijkse vergaderingen zal de werkgroep Werkgelegenheid & Scholing, in 
aanwezigheid van de ondertekenende Europese Federaties, belast zijn met de follow-up van de 
overeenkomst volgens de voorwaarden zoals verduidelijkt in Artikel 14 van onderhavige 
overeenkomst. Het is aan de werkgroep om de indicatoren te bepalen, evenals de modaliteiten voor 
de follow-up en de controle. 
 
 
ARTIKEL 17 – Non-regressie-clausule 
 
De clausules van onderhavige overeenkomst mogen in geen geval een reden zijn tot inperking van de 
verplichtingen met betrekking tot de beroepsgelijkheid tussen vrouwen en mannen die al opgenomen 
zijn in de nationale en Europese wetgevingen en/of in lokale collectieve overeenkomsten. 
 
 
ARTIKEL 18 - Interpretatie en herziening  
 
Gezien het feit dat onderhavige overeenkomst in verschillende talen wordt vertaald, wordt 
overeengekomen dat alleen de Franse versie (ondertekende versie) rechtsgeldig is voor de 
ondertekenende partijen. Alleen vragen over de interpretatie van onderhavige overeenkomst vallen 
onder de bevoegdheid van Buitengewone Onderhandelingsgroep en de Europese federaties bij 
gebrek aan een beslissing van de werkgroep Werkgelegenheid & Scholing die belast is met gelijke 
kansen in het beroepsleven. 
Bij gebrek aan consensus in de Werkgroep over de interpretatie zal een ad-hoc commissie worden 
ingesteld waarin de ondertekenende partijen van de overeenkomst zitting zullen hebben, om de 
geschillen te beslechten. 
 
Overeenkomstig artikel L.2222-5 van de Franse “Code du travail”, zal onderhavige overeenkomst 
kunnen worden herzien op verzoek van de directie of van een of meer vakbondsorganisaties die 
onderhavige overeenkomst hebben ondertekend of die later daarmee hebben ingestemd, in 
overeenkomst met de bepalingen van de artikelen L.2261-7 en volgende van de Franse “Code du 
travail”. 
Onderhavige overeenkomst kan op elk moment worden opgezegd door de ondertekenende partijen, 

volgens de bepalingen van de artikelen L.2222-6 en L.2261-9 en volgende van de Franse “Code du 

travail”. 

Een dergelijke opzegging zal van kracht worden na een opzeggingstermijn van 3 maanden. De 

opzegging zal door de schrijver van de opzegging aan de andere ondertekenaars van de 

overeenkomst worden betekend. 

 
De overeenkomst kan worden herzien overeenkomstig de bepalingen van de Franse “Code du travail” 
die van toepassing zijn. 
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ARTIKEL 19 - Inwerkingtreding en looptijd van de overeenkomst 
 
De overeenkomst treedt in werking de dag nadat deze is gedeponeerd bij de DIRECCTE van Nanterre 
(Regionale directie voor het bedrijfsleven, mededinging, consumptie, arbeid en werkgelegenheid) en 
bij de secretariaat-griffie van de Conseil de Prud’hommes van Nanterre (college van lekenrechters 
voor arbeidszaken). De overeenkomst wordt initieel afgesloten voor een periode die loopt tot 
31/12/2018. 
De partijen zullen elkaar in de loop van het eerste halfjaar van 2018 ontmoeten om een algemene 
balans van de overeenkomst op te stellen, en vast te stellen of de doelstellingen over het algemeen 
zijn bereikt. Naar aanleiding van deze evaluatie kan de overeenkomst in overeenstemming met de 
partijen worden verlengd of worden herzien. 
 
 
ARTIKEL 20 - Deponeren van de overeenkomst en eventuele andere formaliteiten  
 
Overeenkomstig de bepalingen van de Franse “Code du travail” zal de overeenkomst bij de 
DIRECCTE en bij de secretariaat-griffie van de Conseil de prud’hommes van Nanterre worden 
gedeponeerd. 
 
Parijs, 31 maart 2015 
 
Voor SUEZ ENVIRONNEMENT en haar dochterondernemingen die voldoen aan de voorwaarden 
zoals bepaald in artikel 2 van de overeenkomst; 
 
 
 
 

 
 
 
Jean-Louis CHAUSSADE     Denys NEYMON 
Algemeen Directeur      Directeur Human Ressources 
 

 
 
 
 
 
En de Europese vakbondsfederaties: 
 

EPSU 
 
 
 
 
 
 
Jan Willem GOUDRIAAN 

 INDUSTRIALL 
 
 
 
 
 
 
Isabelle BARTHES 
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Voor Frankrijk: 
 

Voor de 
C.F.D.T., 
 
 
 
 
 
 
 

Voor de C.F.E.-
C.G.C., 
 
 
 
 
 
 

Voor de C.F.E.-
C.G.C., 
 
 
 
 
 
 

Voor de C.G.T.,  
 
 
 
 
 
 
 

Voor de C.G.T.,  
 
 
 
 
 
 
 

Voor de 
C.F.T.C., 

 
 
 
 
 
 
 

Voor F.O., 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
Voor Duitsland:      Voor België: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hans-Jürgen DEBUS 

  
 
 
 
 
 
 
Walter DE BRUYN 

 
 
 
Voor Spanje: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Josep RODES 
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Voor Finland:      Voor Italië: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Jyrki TYRY 

  
 
 
 
 
 
 
Antonio ZAGARI 

 
 
Voor Luxemburg:      Voor Nederland: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Voor Polen:      Voor Tsjechië: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Artur PIETRZAK 

  
 
 
 
 
 
 
Pavel RŮŽIČKA 

 
 
Voor het Verenigd Koninkrijk:    Voor Zweden: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Clive STEPHENS 

  
 
 
 
 
 
 
Knut OTTER 
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BIJLAGE 1 
INDICATOREN VAN BEROEPSGELIJKHEID 

INDICATOREN OP HET NIVEAU VAN DE ONDERNEMING (meer dan 150 werknemers) 
 
 
Gegevens per geslacht: 
 

1. Aantal mannen t.o.v. aantal vrouwen 
2. Ratio (%) 
3. Beroepscategorieën (arbeiders, bedienden, leidinggevenden) 
4. Totaal 

 
 

1. Algemene arbeidsvoorwaarden 
 
a/ Personeelsbestand 

- Contracten van onbepaalde en van bepaalde duur 

- Leeftijdscategorieën 
 
 
b/ Arbeidstijd en arbeidsorganisatie 

- Voltijdse of deeltijdse arbeid 

- Gedwongen arbeid, nachtarbeid, atypische arbeid met inbegrip van weekendwerk, arbeid per 
cyclus 

 
c/ Vaderschaps- of moederschaps - en ouderschapsverlof 

- Aantal moederschapsverloven 

- Aantal mannen en vrouwen die ouderschapsverlof nemen 
 
d/ Aanwerving 

 
e/ Vertrekken 

- Vertrekken op basis van motivatie (sociale reporting) 
 
f/ Promoties 

- Aantal wijzigingen in beroepscategorieën 
 
 

2. Verloning 
a. Gemiddelde bruto jaarlonen per categorie (lokaal te verduidelijken). Vaste en variabele 

verloning 
 
 

3. Training 
a. Aantal uren training 
 
 

4. Andere arbeidsvoorwaarden 
a. Afwezigheden door ziekte (uren) 


