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Zeer interessant document voor de leden van de OR.

Bestaat meestal maar uit een paar pagina’s. 

In één oogopslag krijg je al zicht op wat er zich heeft afgespeeld op het bedrijf, 
het afgelopen jaar.  
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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  naar 
langere termijn 

 Maw Stel, hypothetisch dat een bedrijf een spelletje 
speelt maar tijdens het spel zelf de spelregels aanpast 
waardoor men er beter of rooskleuriger uitkomt dan het 
werkelijk is. 
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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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- Heb logo van KB 1973 er terug bijgezet  ook de revisor 
verwijst in zijn verslagen naar het KB ! 
 Dus terugkomend op daarstraks  de wet moet worden 
toegepast  vandaar ook dat jullie het KB best gebruiken als 
leidraad in de bespreking van de volledige EFI. 
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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)
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Oordeel zonder voorbehoud  = OK
- De jaarrekening vertoont geen afwijkingen van 

materieel belang

Wanneer dit in de certificering / verslag van de commissaris/ 
revisor staat  zit de onderneming in serieuze problemen ! 
Oordeel met voorbehoud 
Onthoudende verklaring
Afkeurende verklaring
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