
De basisinformatie



EFI



EFI
SA

CPBW OR



“Durf 
denken,
spreken en 
handelen”



Verslag
Raad van Bestuur



Samenvatting werkzaamheden van het 
afgelopen boekjaar

Verslag dat ook wordt gepresenteerd aan de 
aandeelhouders





Bevat heel wat 
nuttige 
informatie
waarin je snel 
belangrijke 
gebeurtenissen 
van het 
afgelopen jaar 
terugvindt



Taak & rol
bedrijfsrevisor



De bedrijfsrevisor



Is de boekhouding 
correct opgemaakt? 

Is de jaarrekening een 
waarheidsgetrouw

beeld van de 
onderneming?



Zeker technische 
bekwaamheid

Ook 
pedagogische 
rol 



Aanpassen aan verwachtingen van de OR-leden

- Nodige 
flexibiliteit bij 
het toelichten

- Begrijpelijke 
manier 
uitleggen

- Totaalbeeld 
geven over 
materie 



Onafhankelijk & 

objectief

Onafhankelijk & 
objectief

Neutrale houding 

Onafhankelijk opdracht vervullen 

Financieel belang of andere 
zakelijke relatie maakt controle 

onmogelijk



TIP  VOL-kap 6.16

 Bezoldiging commissaris

 Andere controleopdrachten, 
belastingadviesopdrachten …

Paginanummer 
(rechtsboven)















=> Oordeel zonder voorbehoud
=> Oordeel met voorbehoud
=> Onthoudende verklaring
=> Afkeurende verklaring



De jaarlijkse 
informatie



Aanvullen en actualiseren 
van de basisinformatie



Toestand en evolutie 
van onderneming 

afgelopen boekjaar



Doelstellingen en 
vooruitzichten 
komende jaren



- Binnen de 3 maanden na het afsluiten  van 
boekjaar 

Uitzondering bij vennootschappen:
 Indien algemene vergadering voor 

aandeelhouders m.b.t. jaarrekening 
Overschrijding 3 maanden toegestaan 

- Minstens 15 dagen voor vergadering 
Overhandiging documenten aan de leden









Actualisering 
basisinformatie
1. Statuut van de onderneming
2. Concurrentiepositie 
3. Omzet en productiviteit
4. Financiële structuur onderneming
5. Budget & kostprijsberekening
6. Personeelskosten
7. Toekomstverwachtingen 
8. Wetenschappelijk onderzoek
9. Overheidshulp
10. Organogram



CPBW +
indien geen OR

1. Statuut van de onderneming
2. Concurrentiepositie 
3. Omzet en productiviteit
4. Toekomstverwachtingen 



1. Statuut van de 
onderneming 

N.V



Belangrijk aandachtspunt!

Vennootschapsrecht in 2019 sterk veranderd

Heel wat rechtsvormen verdwenen

Mogelijks heeft jouw onderneming
een andere rechtsvorm 

1. Statuut van de 
onderneming 



2. Concurrentiepositie

Wie zijn de voornaamste nationale en 
internationale concurrenten? 

Wat zijn de sterktes en zwaktes? 

Waarom koopt een klant niet bij ons, maar bij 
de concurrent?  

Waar zijn ze wereldwijd actief? 



2. Concurrentiepositie

De aan- en verkoopcontracten en 
akkoorden met fundamentele duurzame 
gevolgen?  

Methodes 
van commercialisering 

De evolutie van de omzet over 5 jaar 



2. Concurrentiepositie

Het niveau en de evolutie van de 
kost en verkoopprijzen  

De markpositie 
Binnen- en buitenland 
Evolutie laatste 5 jaar



3. Omzet en productiviteit
(afgelopen 5 jaar)

Evolutie van de productie
- In volume, aantallen of gewicht

De Evolutie van de productiviteit



4. Financiële structuur 
onderneming

Welk rekeningstelsel volgt de onderneming?   

Wat is de financiële structuur van de 
onderneming?

Evolutie ratio’s van
de afgelopen 5 jaar



5. Budget en 
kostprijsberekening

Welke methode wordt gebruikt om het budget 
en de kostprijs te berekenen?  



6. De personeelskosten

Uitgesplitst!!
Vergoedingen voor het personeel

 arbeiders, bedienen en directie apart*

 Kosten voor verzekeringen
 Kosten voor sociaal secretariaat
 Kosten extralegale voordelen



6. De personeelskosten



7. Toekomstverwachtingen



8. Wetenschappelijk 
onderzoek



9. Overheidshulp 



9. Overheidshulp 



10. Organogram



Tewerkstellingsgegevens 
op basis van cao nr. 9

- Informatie over structuur, evolutie en 
vooruitzichten inzake tewerkstelling

- Geslacht, leeftijd, interim, vast - deeltijds, 
beroepscategorie …

Op specifieke vraag van de vakbond: 
Afwezigheidsdagen, overuren, gedeeltelijke 
werkloosheid, anciënniteit en nationaliteit 



KB 22/4/2012

Tweejaarlijks 
gedetailleerd 
analyseverslag 
over 
bezoldigings-
structuur in de 
onderneming



Verplichtingen vanuit 
het CPBW aan de OR







Indien informatie die moet worden verstrekt, 
schade aan de onderneming kan berokkenen, 
kan ondernemingshoofd een afwijking
vragen om de inlichtingen niet te geven.

Informatie van het personeel en 
vertrouwelijkheid

Voorafgaandelijk melding aan de OR waarom  



Goedkeuring via FOD WASO na onderzoek en 
beoordeling van gegrondheid

Informatie van het personeel en 
vertrouwelijkheid

Wanneer de afwijking wordt toegestaan moet 
alsnog aan de OR aanvullende maar 
gelijkwaardige informatie worden verstrekt.





Meer informatie nodig?



PAUZE

Maar blijf 


