
 
 

Persbericht 

Brussel, 4 december 2015 

Sociale partners en bedrijfsrevisoren publiceren 24 praktische tips 

voor een goede werking van de ondernemingsraad 
 

Een succesvol sociaal overleg begint met correcte, betrouwbare en begrijpelijke informatie, 

in het belang van de bedrijfsleiding en de werknemers. Onder dit motto publiceerde het 

Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) in samenwerking met vertegenwoordigers van het 

VBO en de werknemersorganisaties ABVV, ACLVB en ACV een brochure met 24 praktische 

tips voor een optimale relatie tussen de ondernemingsraad en de bedrijfsrevisor.  

De ondernemingsraad (OR) is één van de plaatsen bij uitstek waar sociaal overleg wordt 

georganiseerd. De praktische tips werden ontwikkeld met het oog op de versterking van de 

kwaliteit van het sociaal overleg en de vertrouwensrelaties, twee elementen die de 

economische en sociale ontwikkeling van ondernemingen bevorderen. Op de OR wordt 

onder meer de economische en financiële informatie (EFI) verstrekt en toegelicht. De 

bedrijfsrevisor heeft als wettelijke opdracht om die informatie te certifiëren en bijkomende 

toelichting en uitleg te verschaffen aan de leden van de OR. Op die manier krijgen de 

werknemersvertegenwoordigers die in de OR zetelen, een beter inzicht in de reële 

economische, financiële en sociale toestand van de onderneming en kunnen ze hun 

informatieplicht tegenover de werknemers op correcte wijze vervullen. 

De 24 tips wijzigen in geen geval de normen of de bestaande regelgeving maar zijn eerder te 

beschouwen als een gedragscode die de organisatie van vergaderingen waarin de 

economische en financiële informatie wordt besproken, vergemakkelijkt. 

Deze praktische tips zullen de tussenkomst van de bedrijfsrevisor bij de OR efficiënter laten 

verlopen en zullen toelaten om beter aan alle verwachtingen van alle partijen tegemoet te 

komen. Deze partijen zijn het ondernemingshoofd, de werknemersvertegenwoordigers en 

de bedrijfsrevisor. 

De volgende basisprincipes hebben de opstellers van de brochure geïnspireerd: 

1. De onderneming, of ze nu in de commerciële of in de non-profit sector gesitueerd is, 

wordt benaderd vanuit het perspectief van een economische entiteit die 

economische en maatschappelijke toegevoegde waarde creëert. 

2. De OR fungeert als een forum voor sociaal overleg, op basis van de uitgewisselde 

informatie, onder andere de EFI. 



3. De aan de OR meegedeelde EFI moet voldoende relevant, duidelijk en volledig zijn 

opdat de leden van de OR een correct oordeel kunnen vormen over de financiële 

toestand en de resultaten van de onderneming, alsook over haar vooruitzichten. 

4. Een getrouw beeld van de voornaamste aspecten van de onderneming is een 

onmisbare voorwaarde voor goed sociaal overleg. De bedrijfsrevisor vervult een 

pedagogische functie: informatie overbrengen, de dialoog bevorderen en de 

complexiteit van de EFI voor de werknemersvertegenwoordigers ontcijferen. Het 

komt tenslotte aan de werknemersvertegenwoordigers toe om deze informatie aan 

het personeel toe te lichten. 

Daniel Kroes, voorzitter van het IBR: “Ik ben erg verheugd dat er bij de redactie van deze 

belangrijke brochure een consensus kon worden bereikt tussen de sociale partners. Ik ben er 

van overtuigd dat de praktische tips zullen bijdragen tot een betere sociale dialoog en een 

werkelijke toegevoegde waarde voor vele ondernemingen”.  

 

Lees hier de volledige brochure: 

 

 

 

 

http://flipbook.ibr-ire.be/brochures/brochure-ondernemingsraad/index.html
http://flipbook.ibr-ire.be/brochures/brochure-ondernemingsraad/index.html


Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) is de bij wet opgerichte beroepsorganisatie van de 

bedrijfsrevisoren.  

De ongeveer 1.050 bedrijfsrevisoren in België oefenen (wettelijke) controleopdrachten uit en voeren, mits het 

naleven van onafhankelijkheidsregels,  advieswerk uit. Zij zijn zowel in de ondernemingswereld, als in de non-

profit- en overheidssector actief.  

Tot de belangrijkste taken van het IBR behoren onder meer de dienstverlening aan, de opleiding en de 

permanente vorming van de bedrijfsrevisoren. Ook organiseert het Instituut kwaliteitscontroles en oefent het 

toezicht uit op de beroepsuitoefening. Het Instituut voert zijn taken uit in het kader van het publiek toezicht op 

het beroep en draagt daardoor rechtsreeks bij tot het vertrouwen van derden in de betrouwbaarheid van de 

financiële staten van de ondernemingen.  
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