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 De jaarlijkse EFI informatie is idd iets wat velen vaak overdonderd. 
WTF is dat allemaal? 

 Hoe begin ik er aan? 
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Waarom is deze informatie zo belangrijk? 

De informatie die men aan de leden van de 
ondernemingsraad MOET bezorgen moet de leden toelaten 
een oordeel te vormen over de financiële stabiliteit van de 
onderneming maar moet jullie ook inzicht geven over de 
vooruitzichten. 

Op deze manier kunnen jullie beter inschatten hoe de 
onderneming het doet en wat de doelstellingen zijn voor 
de toekomst.

Het is immers ook jullie toekomst omdat jij en je collega’s er 
allemaal tewerkgesteld zijn en er maandelijks een inkomen 
verdienen. 
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Info die je krijgt munitie / argumentatie voor tijdens 
onderhandelingen 
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Niet alleen vandaag aan onze experts maar vooral tijdens de bespreking zelf in de 
ondernemingsraad

- Met je werkgever & bedrijfsrevisor

Je bent een volwaardige gesprekspartner maak gebruik van je:

- Controlerecht
- Informatierecht
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Zeer interessant document voor de leden van de OR.

Bestaat meestal maar uit een paar pagina’s.  geschreven in een makkelijk 
leesbaar document.

In één oogopslag krijg je al zicht op wat er zich heeft afgespeeld in het afgelopen 
werkjaar. 
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Hoeveel winst of verlies is er gemaakt? 
Wat zijn de belangrijkste oorzaken hiervan? 

Waren er ook andere inkomsten dan door verkoop van 
producten?
Inkomsten uit dividenden, beleggingen, andere financiële 
opbrengsten? 

Wat waren de voornaamste gebeurtenissen van het afgelopen 
jaar voor het bedrijf in België? 
Europa en de rest van de wereld? Indien je deel uitmaakt van 
een bedrijf met internationale vestigingen. 

Aan welke belangrijke risico’s en onzekerheden is de 
vennootschap blootgesteld het afgelopen jaar? 
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 Impact COVID19?
 Stijgende prijzen van de grondstoffen?
 Plannen voor productieverschuivingen naar andere 

landen?

SYNDICAAL KNIPPERLICHT : 
 Bedrijf wijzigt haar “ waarderingsregels”   bedrijven die 

dit doen zitten vaak in de problemen! 

 Moet dit vermeld worden in het verslag van de RVB + ook 
neerschrijven wat de impact van de wijziging is !! 

 Voorbeeld Wijzigingen in de afschrijvingen  langere 
termijn 

 Maw Stel een bedrijf speelt een spel maar past zelf de 
regels aan tijdens het spel waardoor men er beter of 
rooskleuriger uitkomt dan het werkelijk is. 
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LEES DIT VERSLAG! 
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Een goed begrip van economische en financiële gegevens is 
een onmiskenbare voorwaarde voor kwalitatief sociaal 
overleg binnen de onderneming.
- Rol revisor veronderstelt niet enkel technische competentie 
maar ook een “pedagogische bekwaamheid”.
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m.a.w.  revisor moet zich aanpassen aan de verwachtingen 
van de OR-leden.
 Nodige flexibiliteit bij het toelichten van de info
 Uitleg verstrekken op een “begrijpelijke manier”
 Trachten een totaalbeeld te geven over de materie
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De revisor dient t.o.v. de Ondernemingsraad een “neutrale houding aan te nemen
-Opdracht dient vervuld te worden in volledige onafhankelijkheid.

- Vertrouwelijke omgang met cliënt, eigenbelang, financieel belang  kunnen 
onafhankelijkheid in het gedrang brengen
- Een wettelijke controle kan niet uitgevoerd worden wanneer er enige financiële, 

zakelijke, arbeids of andere relatie bestaat tussen de commissaris/revisor en de 
onderneming ????
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- Schriftelijk en gedetailleerd verslag = neergeschreven 
oordeel in begrijpelijk taal over wat zijn bevindingen zijn 
over de jaarrekening maar ook over het verslag van de 
Raad van bestuur

- Certificeren = Officieel document  dus geen vodje papier 
waarin verklaard word dat de jaarrekening en het verslag 
van de raad van bestuur waarheidsgetrouw zijn opgesteld 
op basis van de informatie die verstrekt is door de 
onderneming aan de revisor.  

- Als er informatie niet is gegeven of niet beschikbaar is zal dit 
vermeld worden in dit verslag. Je kan hier altijd meer 
informatie over opvragen WAAROM ze de info niet is 
gegeven. 
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- Logo van KB 1973  Is jullie stok achter de deur. = 
Wetgeving die bepaalt welke informatie aan jullie verstrekt 
moet worden. 

- ook de revisor verwijst in zijn verslagen naar het KB ! 
 vandaar ook dat jullie het KB best gebruiken als leidraad in 
de bespreking van de volledige EFI. (we sturen deze ook 
opnieuw mee in de mailing van deze webinars). 

16



De inlichtingen zal hij verklaren en ontleden in een verslag waarin de revisor heel wat 
nuttige informatie over de cijfers van de onderneming zal becommentariëren zoals  de 
ratio’s en uitleg bij bepaalde cijfers over het resultaat dat geboekt is door de 
onderneming 
Dus ook in het verslag van de revisor:
Winst, Verlies, 
 bedrijfsopbrengsten en kosten,
 kosten voor eventuele herstructureringen 
Winstgevendheid van de onderneming
 Verhouding tussen het eigen vermogen (eigen centjes) en vreemd vermogen (banken, 

investeerder enz)
 Schulden op korte termijn en lange termijn
 Kan de onderneming op korte termijn haar verplichtingen tov schuldeisers nakomen? 

( liquiditeit  beschikbare middelen)

Belangrijk om te onthouden  In veel bedrijven laat men idd de revisor de EFI volledig 
toelichten terwijl strikt genomen het de directie is die dit moet doen.

 = een graadwaarde van openheid en respect van de 
directie naar de werknemersvertegenwoordigers
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Oordeel zonder voorbehoud  = OK
- De jaarrekening vertoont geen afwijkingen van 

materieel belang

Oordeel met voorbehoud 
Onthoudende verklaring
Afkeurende verklaring

Wanneer dit in de certificering / verslag van de commissaris/ 
revisor staat  zit de onderneming in serieuze problemen ! 
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Doelstelling  zie slide. 

Binnen 45 dagen na sociale verkiezingen plaatsgevonden

In de jaarlijkse EFI bespreking worden de inlichtingen die 
gegeven zijn tijdens de basisinformatie geactualiseerd en 
aangevuld.
Het is het ondernemingshoofd die de wijzigingen 

becommentarieerd die zich hebben voorgedaan en geeft 
ook meer wat de redenen waren van de wijzigingen.
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Door deze informatie krijgen de leden van de 
ondernemingsraad meer inzicht over de toestand en de 
evolutie van de onderneming tijdens het afgelopen jaar.  

 Vastgelegde doelstellingen van de onderneming 
vergelijken met wat ze effectief hebben gerealiseerd
Welke doelstellingen zijn behaald en waar is het 

misgelopen.

Deze verschillen moeten toegelicht en besproken worden 
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De informatie die je krijgt heeft dus betrekking op 
meerdere jaren. 

Dwz dat de jaarlijkse informatie ook de doelstellingen voor 
het volgende jaar en de vooruitzichten voor de komende 
jaren moeten worden toegelicht. 
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 Binnen die 15 dagen ga je dan ook tijd moeten krijgen om je te verdiepen over de 
info en vragen op te stellen waarover je verduidelijking wil krijgen.  

 Lees minstens 15 dagen vooraf! 
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 Daarstraks ook al gezegd.  De informatie die men aan 
jullie MOET geven komt uiteraard niet zomaar uit de lucht 
gevallen maar ligt van in een wettelijk bepaald “koninklijk 
besluit” uit 1973. 
En eigenlijk is dat jullie stok tussen de deur. 

Maar al te vaak komen we tegen dat men niet de volledige 
informatie geeft of wil geven.  Het KB van 1973 is zeer 
duidelijk rond welke informatie er moet gegeven worden 
gebruik het KB dus als leidraad in jullie besprekingen 

confronteer je werkgever ermee.  doet hij/zij moeilijk 

 richt je tot de bedrijfsrevisor
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Welke informatie moeten jullie krijgen? 
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10 sleutels

Controleer of dit allemaal in de EFI bundel zit

 Indien niet  opmerking over maken en mee laten 
opnemen in het verslag. 
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Er zijn vandaag ook een aantal deelnemers onder jullie die ENKEL een CPBW hebben. 

Dit betekent EFI besproken moet worden in het CPBW. 
Informatie die je moet krijgen wel iets beperkter mbt actualisering basisinformatie 
 4 sleutel ipv 10. 
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-Kopie van statuten zoals in Het 

Staatsblad gepubliceerd moet in de 

bundel zitten.

-Welke juridisch vorm? 

-Wie zijn de eigenaars? 

-Wie leidt de onderneming?

BV = vroegere bvba
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-Is er iets veranderd t.o.v. vorig jaar? 
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-In 2019 vennootschapsrecht sterk 

veranderd… 

-Kopie van statuten zoals in Het 

Staatsblad gepubliceerd moet in de 

bundel zitten.

 Neem de EFI van 2021 en 2020 er eens bij  controleer of er iets is veranderd. 

 Belangrijk om dit te bekijken.  een andere rechtsvorm betekent ook een andere 
aansprakelijkheid

Misschien ook andere, meer of mindere 
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bestuurders?  dus checken 

 DOOR CORONA  andere activiteiten in het bedrijf??
moet vermeld staan in de statuten ! 

 Onverwacht vertrek van BESTUURDERS? 
SYNDICAAL KNIPPERLICHT dat er iets aan de hand is
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Vergelijk de informatie met die van vorig jaar  is er iets veranderd? 
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De aan en verkoopcontracten/akkoorden met 
fundamentele duurzame gevolgen

-Belangrijke contracten met een looptijd van 
minstens 1 jaar en met zekere belangrijkheid.
-De OR moet toelichting krijgen van de 
belangrijkste bepalingen in de contracten en 
de impact ervan op de onderneming

-De methodes van commercialisering van de 
producten.

-Welke distributiekanalen worden er gebruikt?
-Welke verkooptechnieken worden er 
gebruikt? (reclame, handelsbeurzen, 
klantenbezoek enz.    
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-De evolutie van de omzet over 5 jaar.
-Met aandeel (aangeduid in % ) dat is 
geproduceerd op de binnenlandse markt, in de 
Europese Unie en in de andere landen. 
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-Het niveau en de evolutie van de kost en 
verkoopprijzen

-In principe per eenheid ( verschillende 
soorten producten die geproduceerd worden 
op het bedrijf) maar indien niet mogelijk (te 
veel verschillende producten) per groep van 
producten.

-De markpositie 
-De marktpositie en evolutie ervan in het 
binnenland, de Europese Unie en in de andere 
landen.
-Om een duidelijk beeld te krijgen moeten 
deze gegevens meegedeeld worden voor de 
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laatste 5 jaren.
-Maakt je bedrijf deel uit van een groep? Hoe 
verdelen ze de markten onder elkaar?
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-De evolutie van de productie
-Uitgedrukt in Volume, aantallen of gewicht

-Het benutten van de economische capaciteit 
in % (rekening houdend met de arbeidsduur, 
ploegensysteem, normaal onderhoud 
machines)

-De evolutie van de productiviteit

-De keuze van formule voor de berekening ligt 
bij de onderneming, aangepast aan de 
activiteit.
-Belangrijk is dat de formule elk jaar op 

34



dezelfde manier wordt toegepast en dat men 
je de berekening toelicht.

Syndicaal knipperlicht: Men geeft deze info 
nooit van zichzelf maar wel belangrijke info 
mbt discussie’s over loonkosten enz.. 
Als men de info niet geeft  verwijs naar het 
KB 1973! 
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Rekeningstelsel = manier waarop jaarrekening is opgesteld en 
waarin de verschillende codes die je vermeld ziet in de 
jaarrekening vermeld worden. 

Financiële structuur  vergelijking van de laatste 5 
jaarrekeningen mbt tot de financiële gezondheid van de 
onderneming

 Verhouding schulden vs eigen vermogen
 enz…
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Op welke manier komt men tot de kostprijs van de verschillende producten die in de 
onderneming worden gemaakt

Hoe maakt men budgetten op voor het volgende jaar?
Op welke manier wordt dit berekent? 

De structuur , de bedragen en de evolutie over de jaren heen moet hierbij vermeld 
worden. 
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De inlichtingen betreffende de personeelskosten moeten 
uitgesplitst worden in :

- Kosten verbonden aan de personeelsdienst en de 
sociale dienst (sociaal secretariaat, administratiekosten HR);

- Vergoeding van het personeel, uitgesplitst voor 
arbeiders, bedienden en directiepersoneel. 

Hoe evolueren deze kosten?
wettelijke sociale lasten..
- Kosten voor verzekeringen tegen 

arbeidsongevallen..
- Sociale lasten voortspruitend uit conventionele 

bepalingen (de verplichtingen van de werkgever die 
voortvloeien uit C.A.O.’s)..

- Aanvullende pensioenverzekeringen..
- Andere sociale lasten en extra-legale
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voordelen..
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Een vraag die je zeker mag stellen: 
Vraag de opsplitsing per werknemerscategorie voor:

- Andere bezoldigingen
- Extra legale voordelen
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Deze inlichtingen betreffen de onderneming, de juridische 
entiteit, economisch/financieel, en behandelen alle volgende 
aspecten:

- Industrieel: de stand van de productie, haar evolutie en de 
vooruitzichten inzake stijging en daling..

- Financieel: de financiële toestand en de evolutie hiervan, 
toekomstige financiële middelen..

- Commercieel: het ontwikkelen, verlaten of rationaliseren 
van nieuwe distributiekanalen..

- Sociaal: mogelijke evolutie van het personeelsbestand, 
invloed van de financiële toestand op het 
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personeelsbeleid,…

- Onderzoek: ontwikkeling van nieuwe producten, 
verbetering van de kwaliteit..

- Investeringen: de geplande investeringen, binnen welke 
termijn, bedragen van de investeringen en 
financieringswijze, invloed op de tewerkstelling of de 
organisatie van de arbeid, …
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De mee te delen inlichtingen inzake het wetenschappelijk 
onderzoek betreffen:

Het gaat om het uitvoerig beschrijven van:

- Het gevoerde en geplande beleid.

- De middelen om dit te doen (financieel, personen, 
instellingen belast met het onderzoek, enz)

- De oriëntering van het speurwerk, de ondervonden 
moeilijkheden.

- De behaalde resultaten, …
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De verschillende vormen van wetenschappelijk onderzoek 
komen hier in aanmerking en de informatie moet meegedeeld 
worden zowel wanneer het onderzoek binnen of buiten de 
onderneming gebeurt.
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- In dit hoofdstuk vermeldt men alle soorten tegemoetkomingen verleend door 
de verschillende overheden

- Tegemoetkomingen toegekend door de gewesten (Vlaanderen)
- Initiatieven ter bevordering van de export 
- Provinciale tegemoetkomingen
- Tegemoetkomingen in Europees verband 
- Alle andere steunmaatregelen ten gunste van de onderneming

Deze inlichtingen slaan op de aard en de omvang van de ontvangen 
tegemoetkomingen, de voorwaarden die eraan zijn verbonden en de 

bestemming die ze hebben gekregen
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OR krijgt elk jaaroverzicht van RSZ-bijdrageverminderingen

Tewerkstellingsmaatregelen = (verlaging loonkost)

2 soorten bijdrageverminderingen:
Algemene of structurele verminderingen 

Doelgroep-verminderingen: (jongeren, ouderen, langdurig werklozen, eerste 
aanwerving, ….). 

.
Interessant in discussie over loonkosten
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Ook hier een eerste luik waar je inzage moet krijgen op wat het bedrijf heeft ontvangen 
aan coronamaatregelen. 

 Niets in het overzicht??   vraag achter het overzicht ! 
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10. Het organogram.
Het organogram beschrijft: 

- de interne structuur 
- de verdeling van verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden in de onderneming. 
- Het moet iedereen toelaten om zich in de globale 
organisatie te situeren.

- Hierbij wordt een plan van de onderneming gevoegd 
(lokalisatie van de kantoren, andere lokalen zoals de 
voorraden, …) evenals een verklarende tabel van de juridische 
entiteit.

- Wanneer de onderneming geheel opgenomen wordt in een 
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groep of een grotere entiteit, moet het organogram de 
onderneming eveneens situeren in de globale organisatie van 
deze groep of deze entiteit.
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Krijg je maandelijks/driemaandelijks op de OR maar moet jaarlijks gebundeld worden.

 Samen met sleutel 6 (personeelskosten) en sociale balans vinden we hier veel info. 
over personeel/tewerkstelling. 
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Vrouwen verdienen vandaag nog steeds gemiddeld 20% 
minder dan mannen. 

Sinds 2012  KB 
Ondernemingsraad moet om de 2 jaar een verslag krijgen 

over de bezoldigingsstructuur.

Via gedetailleerd analyseverslag dat ernstig moet 
besproken worden in de schoot van de ondernemingsraad.

Doelstelling Bezoldigingsbeleid moet genderneutraal 
zijn 

INDIEN NIET OK   Overleg met personeelsafgevaardigden 
om dit te realiseren
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INDIEN info nog niet of nooit besproken is  opmerking 
over maken om dit wel te doen !!  Opmerking ook mee 
opnemen in het verslag van de OR

50 tot 100 wrkn beknopt analyse verslag
+ 100 werkn volledig verslag

In mailing na deze studiedag sturen we wetgeving met 
richtlijnen mee ! maak er gebruik van !!

46



Atikel 7 paragraaf 24 uit boek 2 van de CODEX

Het jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk + 
verslag van de milieucoördinator moet worden “overhandigd” maw toegevoegd zijn 
aan de EFI bundel. 

Bespreken niet verplicht maar indien wel  des te beter. 
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Werkgevers hanteren zeer vaak  ALLES 
is vertrouwelijk

 Hierdoor kunnen afgevaardigden 
hun informatie taak niet vervullen
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Meer info hierover in het KB 1973 dat jullie straks per mail krijgen bezorgd. 
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Kennis = macht / samenwerken is kracht --> neem dus de 
tijd om alle informatie goed te lezen en te begrijpen. 
Zorg er dus voor de je voldoende tijd krijgt om de EFI 

bundel door te nemen en te bespreken met je collega 
afgevaardigden van jullie fractie
Betrek zeker ook je plaatsvervangers erbij en indien het kan 

ook de afgevaardigden van BBTK (ABVV bedienden)

Gezien de hoeveelheid en complexiteit van de informatie 
moet dit ook ernstig en grondig besproken worden met 
jullie. 

Er is dat ook wettelijk voorzien (KB ‘73) dat de jaarlijkse EFI 
bespreking in een aparte vergadering waarvoor 8u moet 
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voorzien zijn, dient besproken te worden en niet zo maart 
eventjes tussendoor op een normale OR vergadering. 
8u = om ook daadwerkelijk gebruik van te maken…. Maw
 er moet interactie en interesse zijn van de 
“werknemersafgevaardigde” 
 het is niet zomaar 8u aan een vergadertafel zitten om er 

maar te zitten en niet te moeten werken!

8u moet niet aan 1 stuk zijn. Kan ook opgesplitst worden. 
Bv. Toekomstverwachtingen  begin van het jaar. 
Wetenschappelijk speurwerk  ander moment enz.. 

Je kan ook extra hulp inroepen bij een EFI expert in jouw regio 
of via de dienst ondernemingen of bij onze expert EFI uit 
BRUSSEL  PROCEDURE IS WEL  bespreek dit eerst wel met 
je secretaris. 
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Heb je nog extra informatie nodig over de jaarlijkse info 
maar ook over alle andere bevoegdheden in de OR, surf dan 
naar 
www.cpbw-ondernemingsraad.be 

AFSLUITEND ga ik eens een kort testje met jullie doen om te zien of jullie de een aantal 
zaken goed onthouden hebt. 

52


