
11/03/2008 

 
 

 
Wording van de  

Europese Ondernemingsraad 
van Gaz de France 

 
 
 
 
 
De personeelsvertegenwoordigers van de Europese Ondernemingsraad van Gaz de France 
hebben zich vragen gesteld rond de wording van het organisme na de fusie en dit op basis van 
de elementen: 
 
- die door de Directie aan het organisme werden voorgesteld op 28 oktober 2007: 

 
“Er zal worden voorgesteld elk van de Europese instanties (Europese Ondernemingsraad 
(EOR) voor Gaz de France en de Europese Dialooginstantie (EDI) voor Suez) samen te 
brengen zodat ze een gemeenschappelijke onderhandelingsgroep te kunnen mandateren 
besprekingen te voeren rond het kader, de proceduretaken en de middelen met het oog op het 
creëren van een Europese entiteit. 
De Europese instanties van Gaz de France en van Suez zullen vervolgens worden opgeroepen 
het ontwerp van akkoord, waarover zal zijn onderhandeld, te bekrachtigen. 
De onderhandelingen met betrekking tot dit dossier zouden eveneens kunnen aanvangen in de 
maand die volgt op diegene tijdens dewelke de fusie zal worden uitgevoerd.” 
 

 
- die opgenomen zijn in het deskundigenverslag dat op 30 november 2007 aan het 
organisme werd overgemaakt door het kabinet Secafi-Alpha waarin wordt aangegeven dat 
"de Directie van Gaz de France niet geneigd lijkt aan de EOR haar huidige voorrechten die 
werden toegekend, te behouden." 
 
 
- die vervat zitten in het deskundigenverslag dat op 19 januari 2008 werd overhandigd 
door het advocatenkabinet Alain Levy, dat via een resolutie die werd goedgekeurd op 21 
december door het organisme werd gemachtigd de werknemersvertegenwoordigers een 
verduidelijking te geven met betrekking tot de juridische gevolgen van het fusieproject op de 
wording van de EOR. Dit verslag weerlegt het voorstel van de Directie van Gaz de France en 
preciseert dat op juridisch vlak “er in werkelijkheid enkel dient te worden voor gezorgd dat de 
EOR van Gaz de France die zal blijven bestaan als gevolg van de fusie en die de Europese 
Ondernemingsraad van de Groep Gaz de France-Suez zal worden die zal ontstaan uit de fusie, 
rekening kan houden met de evolutie van de perimeter van de nieuwe Groep." 
 
 
- die voortvloeien uit de vergelijkende analyse van de voorrechten en de toewijzingen 
van de twee Europese personeelsvertegenwoordigingsinstanties van de twee 
ondernemingen, waaruit belangrijke punten van overeenkomst blijken (cfr. bijgevoegde 
vergelijkingstabel). 
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Op basis van deze elementen en teneinde de invoering van een hoogwaardige sociale dialoog 
binnen de perimeter van de toekomstige Groep te bevorderen, verbindt Gaz de France zich,  
en ook in naam van de toekomstige Groep GDF Suez, ertoe de Europese 
Ondernemingsraad van Gaz de France te behouden. 
 

1. Voorrechten en Toegewezen rechten 
 

Na de fusie zal deze Europese Ondernemingsraad de voorrechten en toegewezen rechten 
behouden die haar werden verleend door het akkoord van 14 november 2001, dat werd 
ondertekend door Gaz de France en haar sociale partners. 
 

2. Evolutie van de EOR 
 
Gezien de omvang van de nieuwe Groep zal onmiddellijk een groep van onderhandelaars 
worden samengesteld waarbij de verhouding tussen Gaz de France en Suez zal worden 
gevolgd, en dit volgens de modaliteiten die werden overeengekomen binnen elk van de twee 
Groepen met de sociale partners, teneinde samen met de Directie een vergadering over het 
bestaande akkoord te houden, teneinde gezamenlijk de werkingsmodaliteiten van de EOR van 
GDF-SUEZ uit te werken die zullen zijn aangepast aan de nieuwe perimeter van de Groep.  
 
Voor wat betreft Gaz de France zullen de onderhandelaars worden aangeduid door de 
vakbondsorganisaties die de landen vertegenwoordigen waarin de Groep is gevestigd.   
 
Deze herziening zal geen betrekking hebben op de voorrechten inzake raadpleging, inzake het 
zijn toevlucht nemen tot expertises en inzake de financiële autonomie van de EOR, die niet 
opnieuw in vraag zullen worden gesteld.  
 
Ze zal wel betrekking hebben op de voorrechten en de toegewezen rechten van de Europese 
Dialooginstantie van Suez  (met name vakgebiedcommissies, gespecialiseerde commissies en 
intern ondertekende akkoorden, ...).   
 
Ze zal met name de voorwaarden inzake vertegenwoordiging per land dienen te bepalen van 
de ondernemingen die toetreden tot de perimeter en als gevolg hiervan het aantal 
vertegenwoordigers, om zo te komen tot een evenwichtige en redelijke vertegenwoordiging in 
termen van aantallen waarbij de inplanting en de diversiteit van de vennootschappen van de 
toekomstige Groep wordt weerspiegeld, waardoor een hoogwaardige sociale dialoog kan 
worden gevoerd.  
 
Deze onderhandelingen zullen worden gevoerd en er wordt naar gestreefd deze binnen een 
termijn van 3 maanden af te ronden. In elk geval mag deze termijn niet langer bedragen dan 6 
maanden, te rekenen vanaf de fusie. 
 
In geval zich tijdens deze onderhandelingen een gebeurtenis voordoet die betrekking heeft op 
de vennootschappen van de perimeter van de Groep Suez, waarvoor de raadpleging van de 
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Europese vertegenwoordigingsinstanties noodzakelijk is, zal de Europese Dialooginstantie 
van Suez samenkomen en geraadpleegd worden en zal de Europese Ondernemingsraad van 
Gaz de France eveneens samenkomen en geraadpleegd worden met betrekking tot hetzelfde 
onderwerp. 
 

3. Groepscomité 
 
Bovendien zullen zo spoedig mogelijk onderhandelingen worden opgestart met de Franse 
vakbondsorganisaties teneinde een Groepscomité met volledige bevoegdheid te creëren 
teneinde te voldoen aan de vereisten van het artikel L 439-1 van het Franse Arbeidswetboek, 
waarbij er naar wordt gestreefd dit binnen een termijn van 12 maanden af te ronden. 
 
Gezien de omvang van de nieuwe Groep in Frankrijk bevestigt Gaz de France de noodzaak 
om zo spoedig mogelijk een Groepscomité in te voeren. 
 
In afwachting van deze invoering zal het Groepscomité haar voorrechten met betrekking tot 
de huidige perimeter van de Groep Suez blijven uitoefenen en zal de Europese 
Ondernemingsraad van Gaz de France haar voorrechten van Groepscomité op de huidige 
perimeter van Gaz de France behouden. 


