
DE SOCIALE BALANS 

• 

Redactiecomite 

Paul COMHAIRE 

Catherine DENDAUW 

Henri OLlVIER 

Stefaan RABAEY 

Marc RENOUPREZ 

Paul VAN GEYT 





WOORD VOORAF 

24 oktober 1996 

De Regering heeft van de tewerkstelling een hoofdbekommernis gemaakt. De 
Regeringsverklaring legde de nadruk op de noodzaak om over voldoende en 
betrouwbare informatie te beschikken teneinde een beter inzicht te krijgen in 
de evoluties die zich op dit vlak voordoen. 

Ik stel met genoegen vast dat het Instituut der Bedrijfsrevisoren deze 
doelstelling heeft opgenomen in haar prioritaire overwegingen. Reeds eind 
1995 heeft haar Raad mij een studie overgemaakt over het thema van de 
sociale balans en, van bij de aankondiging van de bekendmaking van het 
Koninklijk besluit van 4 augustus 1996, belastte hij een werkgroep met de 
analyse van de verschillende aspecten van de nieuwe reglementering. 

De resultaten van deze bedenkingen worden ons vandaag voorgelegd in een 
bruchure over het concept "sociale balans", de controle ervan en het 
relevante van zijn interpretatie. Het belang van deze bijdrage overstijgt de 
bekommernissen van de bedrijfsrevisoren om zich te wenden tot het geheel 
van de economische en sociale gemeenschap. 

Ik ben ervan overtuigd dat deze studie zal bijdragen tot de goede toe passing 
van deze nieuwe reglementering en ik verheug mij daarover. 

~1 
Vice-Eerste Minister en 
Minister van Economie 
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1. DOELSTELLlNGEN VAN DE WETGEVING 

1.1. Inleiding 
In het Belgisch Staatsblad van 30 augustus 1996 is het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 
betreffende de sociale balans verschenen (tekst weergegeven in bijlage 2). 

Vanuit juridisch oogpunt, bepaalt het besluit de nadere regels voor de tenuitvoerlegging van 
de artikelen 44 tot 49 van de wet van 22 december 1995 betreffende het Meerjarenplan voor 
de werkgelegenheid, overeenkomstig het voorschrift van artikel48 van voornoemde wet (tekst 
weergegeven in bijlage 1). 

Praktisch gezien bepaalt het besluit voornamelijk: 

- het toepassingsgebied van de bepalingen die de opstelling van een sociale balans verplicht 
maken 

- de inhoud van de voorgestelde sociale balans, afhankelijk van de omvang van de onder
neming, ofwel volgens een «volledig», ofwel volgens een «verkort» schema 

- de nadere regels voor de mededeling, de statistische verwerking en de controle van de so
ciale balans 

- de inwerkingtreding van de verplichting, alsook een aantal wijzigingsbepalingen, overgangs-
en diverse maatregelen. 

Naast een technische analyse van dit besluit -die aan bod komt in de diverse hoofdstukken van 
deze brochure- lijkt het noodzakelijk om deze wetgeving te situeren in haar globale context. Voor 
een diepgaande analyse van de sociale balans, of zelfs voor het begrijpen van een aantal as
pecten daarvan, is inderdaad een algemeen inzicht vereist van de politieke, economische en 
sociale context waarin deze nieuwe verplichting moet warden gezien. 

1.2. Context 
Een analyse van de algemene context van de sociale balans valt samen met de vraag naar 
het vooropgestelde doel en het nut van het opstellen van een dergelijk stuk. 

In dit verband blijkt duidelijk dat de overheid en de instellingen die de werknemers vertegen
woordigen de meest rechtstreeks ge'i'nteresseerde partijen zijn, in een omgeving waarin een aan
zienlijk terugschroeven van de werkloosheid tegen het begin van volgende eeuw een wezen
lijke en prioritaire doelstelling vormt. 

Deze doelstelling -die overigens als sinds vele jaren staat ingeschreven in de programma's 
van de verschillende politieke partijen- zet de uitvoerende macht aan tot het nemen van een 
aantal concrete maatregelen die passen in een algemeen tewerkstellingsbeleid. 

Het is zeer logisch dat die uitvoerende macht dan ook snel geconfronteerd wordt met de 
vraag naar de doe~reffendheid van de genomen maatregelen. Die vraag is wel altijd aanwe
zig geweest, maar won aan belang naarmate de beschikbare middelen schaarser werden: in 
de opeenvolgende begrotingsconclaven en parallel met de diverse inleveringsmaatregelen 
werd ook steeds openlijker de vraag gesteld naar het nut van specifieke maatregelen voor de 
werkgelegenheid. 7 
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De refiexie over de «modernisering van de sociale zekerheid» en de betrokkenheid van de so
ciale partners in dit proces hebben de behoefte aan een nauwkeurig antwoord op die vragen 
alleen maar doen toenernen. 

Tegenover een alsmaar luider doorklinkende bevraging, kan spijtig genoeg gemakkelijk wor
den vastgesteld dat de overheid niet in staat is een nauwkeurig antwoord aan te reiken. Zo
als inderdaad de Minister van Economische Zaken in september 1996 opmerkte, zijn de eni
ge gegevens die terzake beschikbaar zijn, de volgende: 

- de administratieve verslagen en andere statistische gegevens van de diverse parastatale 
instellingen van de Sociale Zekerheid, 

- de gedeeltelijke informatie die de (grote) bedrijven soms opnemen in hun jaarlijks activitei-
tenverslag, 

- enige boekhoudkundige gegevens in de jaarrekeningen van de bedrijven, 
- informatie over de tewerkstelling die aan de ondernemingsraden wordt verstrekt, 
- gegevens waarvan de wet de mededeling aan de vertegenwoordigers van de vakbonden 

verplicht stelt in de bedrijven zonder ondernemingsraad. 

Welnu, de meeste van die gegevens zijn niet beschikbaar, worden met veel vertraging be
kendgemaakt of zijn bijzonder onnauwkeurig. De Minister onderstreepte verder dat daarente
gen geen gegevens beschikbaar waren over de banenstroom of over de vakbekwaamheid 
van de arbeiders. 

Hoe moet in dergelijke context gereageerd worden, wanneer gesteld wordt dat specifieke te
werkstellingsmaatregelen ondoeltreffend zijn -en dus nutteloos- , en dat zij derhalve moeten 
worden geschrapt en de aldus vrijgekomen middelen anders moeten worden besteed: 

- hetzij ten behoeve van een algemene verlaging van de werkgeversbijdragen aan de socia
le zekerheid 

- hetzij ten behoeve van andere soorten overheidsinitiatieven of de financiering door de Staat 
van de sociale zekerheid ? 

1.3. Historiek van het ontwerp 
De Regering, samengesteld na de verkiezingen van 1995, heeft van bij haar aantreden ge
opteerd voor de introductie van de sociale balans als instrument voor de beoordeling van het 
tewerksteliingsbeleid, teneinde de reele toe stand van de tewerksteliing en ook de gevolgen 
van de overheidssteun doorzichtiger te maken en dus ergens te voorkomen dat «blind» zou wor
den gevlogen. 

Zo bepaalt de Regeringsverklaring dat «naar aanleiding van de publica tie van hun jaarreke
ningen zul/en de ondernemingen een sociale balans neerleggen waarin onder meer vers/ag 
wordt uitgebracht over de ontwikkeling van de werkgelegenheid, over de inspanningen inza
ke opleiding en vorming, en over effecten in hun bedrijf van de diverse tewerkstel/ingsbevor
derende maatregelen.» 

Om aan die bedoeling concreet gestalte te geven, legt de wet van 22 december 1995 houden
de maatregelen tot uitvoering van het Meerjarenplan voor de werkgelegenheid in de artikelen 
44 tot 49 de verplichting op om jaarlijks, gelijktijdig met de jaarrekening, een sociale balans 
op te stelien die bevat: 



- een overzicht van het personeelsbestand op datum van het afsluiten van de rekeningen; 

- de bewegingen binnen het personeelsbestand; 

- het aantal betrokken werknemers per maatregel ten gunste van de tewerkstelling; 

- per type overeenkomst, het aantal personen dat een opleiding gekregen heeft ten laste of 
op aanvraag van de onderneming. 

De wet bepaalt op het einde van artikel 45 dat bij een in de Ministerraad overlegd koninklijk be
sluit de bedoeling van de wetgever concreet zal worden ingevuld. 

In een eerste bespreking tijdens de bijeenkomst van 22 maart 19961, opteerde de Ministerraad 
voor volgende fundamentele keuzen: 

- opnemen van de sociale balans in de jaarrekening van de ondernemingen; 

- vereenvoudiging van andere administratieve verplichtingen van de ondernemingen; 

- uitgestelde behandeling voor de kleine en middelgrote ondernemingen. 

Het ontwerp van koninklijk besluit werd in de Ministerraad goedgekeurd op 3 mei 1996 en 
meteen overgezonden voor advies aan de Nationale Arbeidsraad (NAR) en de Centrale Raad 
voar het Bedrijfsleven (CRB). Beide Raden hebben op 2 juli 1996 een uiteenlopend advies 
uitgebracht dat getuigt van gebrek aan consensus bij de sociale gesprekspartners. 

De kringen die aanleunen bij de werkgeversorganisaties 
Het belang van de sociale informatie voor het personeel wordt niet aangevochten, 
maar de vraag wordt gesteld naar het nut van het opstelien van een dergelijk docu
ment. Alle inlichtingen die worden opgenomen in het ontwerp van sociale balans, 
warden al sinds jaren medegedeeld aan de ondernemingsraden. Hetzelfde geldt ten 
aanzien van de informatie in verband met de tewerksteliing die voor de Regering is 
bestemd. De inlichtingen die een analyse van het nationaal inkomen mogelijk maken, 
warden reeds aan de Staat overgelegd via andere bescheiden dan de sociale ba
lans. 

De vertegenwoordigers van de werkgeverskringen staan zeer kritisch tegenover het 
ontwerp dat een administratieve last zou opleggen2 die niet in verhouding staat tot 
de macro-economische gegevens die bruikbaar zijn voor het opvolgen van de evolu
tie van de werkgelegenheid en dat strijdig zou zijn met het aangekondigde beleid van 
vereenvoudiging van de administratieve lasten. 

Het opleggen aan de ondernemingen van een bijkomende administratieve taak moet 
ergens nuttig zijn, zodat de kosten die voortvloeien uit die bijkomende taken warden 
gedekt. De hamvraag is dan ook wat dit nieuwe document zou kunnen bijbrengen. 

1 Notulen van punt 11 van de vergadering. 

2 Gemeenschappelijk advies NAR/CRB van 2 juli 1996. 9 
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De kringen die aanleunen bij de werknemersorganisaties 
De werknemersorganisaties staan natuurlijk gunstig tegenover de mededeling van in
lichtingen van sociale aard, naast andere, economische en financiele, informatie. Van
uit het oogpunt van de werknemers, is het belangrijk dat informatie wordt aangereikt 
die de door de directie genom en beslissingen in verband met het personeel aan het 
licht brengen. De organisaties die de werknemers vertegenwoordigen hebben be
langsteliing voor het beleid dat op sociaal vlak wordt gevoerd (worden de arbeids
plaatsen minder stabiel, is de vorming die aan het personeel wordt verstrekt, wel be
vredigend, ... ), alsook voor de aanwijzingen die een bevestiging kunnen zijn voor een 
eventuele malaise die binnen de onderneming heerst. 

De vertegenwoordigers van de werknemers "nemen een positieve houding aan ten op
zichte van het ontwerp dat een essentieel instrument is voor de micro- en macro
economische analyse van de tewerkstellingssituatie en van de ontwikkeling van de 
werkgelegenheid in de ondernemingen a/sook voor de evaluatie van de effecten van 
de verschilfende overheidsmaatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid.,,1 
De leden-werknemers beschouwen onder meer als positieve punten de voornaamste 
kritieken van het patronaat en vullen het ontwerp van de Regering aan met bijkomen
de voorstellen. 

In de mate dat de sociale balans eenzijdig door de directie wordt opgesteld, verwach
ten de organisaties die de werknemers vertegenwoordigen ook dat zij hen de moge
lijkheid zou bieden· te beoordelen of de middelen aan personeel, die ter beschikking 
van de onderneming worden gesteld, optimaal werden aangewend om het voorop
gestelde doel te bereiken. 

De mededeling van die informatie aan actoren, die geen personeelsleden zijn, lijkt hen 
noodzakelijk omdat daarin volgens hen een erkenning ligt van het feit dat de werk
nemers sociale gesprekspartners zijn. 

Bij gebrek aan consensus, heeft de Regering haar werkzaamheden voortgezet, ervan uitgaan
de dat "de uiteenlopende meningen die werden verwoord en hun onderlinge strijdigheid ver
antwoorden dat de reeds door de Ministerraad aangenomen tekst zou worden behouden". 2 

Na het opnemen van een aantal minder belangrijke wijzigingen, die onder meer betrekking 
had den op volgende punten: 

- het unaniem advies van de Raden (Nationale Arbeidsraad en Centrale Raad voor het Bedrijfs-
leven) betreffende de individualisering van een aantal gegevens; 

- het invoeren van gegevens die nutlig zijn in het streven naar gelijke kansen; 
- vormcorrecties die door de Raad van State werden gevraagd, 

werd een definitieve tekst vastgelegd die aan de Koning ter ondertekening werd overgezon
den. 

In de tekst, die bekendgemaakt is in het Belgisch Staatsblad van 30 augustus 1996, worden 
de concrete regels voor het opmaken van de sociale balans vastgelegd. 

1 Gemeenschappelijk advies NARlCRB van 2 juli 1996. 

2 Nota van 10 juli 1996 aan de Ministerraad. 



1.4. Doelstellingen 
Zoals we hoger hebben gezien, organiseert het koninklijk besluit de opneming van de socia
le balans in de jaarrekening van de ondernemingen -met een onderscheid tussen het «volle
dig» en het «verkorte>, schema-, ook voor een groot aantal ondememingen die tot de non
profitsector behoren. 

Hoe moeten we dat document, waarin sommigen alleen maar een bijkomende administratie
ve verplichting zien die aan de ondernemingen wordt opgelegd, analyseren ? 

a) Op macro-economisch vlak 
Opgevat als een stuk waarin systematisch een zo ruim en zo betrouwbaar mogelijk geheel 
van inlichtingen wordt opgenomen, moet de sociale balans een meetinstrument worden dat 
de Regering en de sociale gesprekspartners kan helpen in het beleid, gericht op een drasti
sche vermindering van de werkloosheid. 

Het politiek doel dat de Regering nastreeft is dus duidelijk. Het blijkt dat dit doel past in een per
spectief dat ook in eerste instantie de werknemers en de organisaties die hun belangen ver
dedigen aanbelangt. 

Tot dusver was de waaier van inlichtingen die ter beschikking van de ondernemingsraden en 
van de vakbondsafvaardigingen of van de werknemers werd gesteld erg uiteenlopend van de 
ene onderneming tot de andere. Dankzij de openbaarmaking van die gegevens, zullen die in
stanties de evolutie van de toestand binnen hun onderneming kunnen beoordelen, die evolu
tie gaan vergelijken met de evolutie van het geheel van de ondernemingen of van de onderne
mingen die een gelijksoortig bedrijf voeren. De analyse die de Regering daaruit op 
macro-economisch vlak zal kunnen puren kan naar een meer specifiek vlak worden getranspo
neerd door de ondernemingen. De instanties zullen ook de initiatieven kunnen beoordelen die 
hun ondememing neemt met het oog op de vorming van de werknemers. 

Het advies van de leden «werknemers» van de NAR en van de CRB is bijzonder tekenend; zij 
menen inderdaad dat «het voor de hand ligt dat ( .. .) de sociale balans moet worden beschouwd 
als een statistisch gegeven bij uitstek)) , onder meer in de context van het interprofessioneel 
overleg inzake concurrentievermogen en tewerkstelling en meer bepaald, wat betreft de ver
slagen die de wet ter bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het 
concurrentievermogen voorschrijft. 

b) Op het niveau van de onderneming 
In zijn advies van 1995 (tekst weergegeven in bijlage 4) belichtte de Raad van het Instituut het 
belang voor de onderneming om informatie op het sociale vlak in te zamelen en suggereerde 
hij een betere cobrdinatie tussen de verschillende bestaande instrumenten (koninklijk besluit 
van 1973 - collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9 - ... ). De voorrang die de Regering wil ver
lenen aan het globale aspect, dreigt ten onrechte het belang van die sociale balans op het 
vlak van de onderneming te verdoezelen. 

Als een echte momentopname van de tewerkstelling in de ondernemingen -en wij bedoelen 
dan onderneming in de ruime zin van het woord- moet de sociale balans het analyse'instru- 11 
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ment worden voor de evolutie van de werkgelegenheid en de impact van de maatregelen die 
de werkgelegenheid pogen aan te zwengelen. 

De sociale balans zal zijn nut moeten bewijzen als beheersinstrument dat voor de werkge
vers belangwekkend kan zijn. Ook allijkt het onvermijdelijk dat de terbeschikkingstelling van 
die inlichtingen door de werkgevers aanleiding zal geven -tenminste in een eerste fase- tot 
een bijkomende administratieve belasting voor die ondememingen, to ch moet ervoor gezorgd 
worden dat dit werkinstrument wordt gevaloriseerd. 

In hoofdstuk 7 van deze studie wordt stilgestaan bij de moge\ijke aanwendingen van de soci
ale balans. 

In dit verband zou de bedrijfsrevisor een positieve rol kunnen spelen die verder reikt dan zijn 
basisopdracht, namelijk het nazicht en de certificering van de informatie met betrekking tot 
de sociale balans die opgenomen is in de jaarrekening. 

De valorisering van de sociale balans kadert inderdaad in de ccmaatschappelijke rol" waarop ons 
beroep prat 9aat: de sociale balans biedt ons de gelegenheid om in te spelen op de verwach
tingen van het maatschappelijk verkeer en van de ondernemingen, niet alleen via de waar
borg qua kwaliteit van de informatie die de door de commissaris-revisor afgegeven certiflce
ring biedt, maar ook via de pedagogische rol die hij terzake zou kunnen spelen. 

En dat is de reden waarom deze brochure wordt gepubliceerd ! 



2. De context 

2.1. Nationale context 
In de loop der jaren heeft het beg rip «sociale aansprakelijkheid van de ondernemingen» wel 
enige verandering ondergaan. Het begrip werd voor het eerst ingevoerd in het raam van de 
reflectie die de economische actoren voerden via de relaties van de onderneming met haar 
personeel - onder meer geformaliseerd bij wet van 20 september 1948 houdende organisa
tie van het bedrijfsleven en tot oprichting van de ondernemingsraden. Het werd vervolgens 
uitgebreid tot de aandeelhouders en het maatschappelijk verkeer in het algemeen. Bij wijze 
van voorbeeld citeren wij het verslag aan de Koning dat aan het koninklijk besluit van 8 okto
ber 1976 op de jaarrekening van de ondernemingen voorafgaat en waarin het belang van de 
economische en de maatschappelijke dimensie van de onderneming wordt onderstreept: 

«( ... ) Het besluit beantwoordt aan de fundamentele vereisten van het vennootschaps- en han
delsrecht inzake in forma tie van de vennoten en van de derden over de consistentie van het 
patrimonium, door het voorschrijven van waarderingsregels en door de eis van een gedetail
leerde balans, aangevuld met andere inlichtingen in de toelichting. Het situeert ze evenwel in 
een ruimer perspectief waarbij rekening gehouden wordt met de economische en sociale be
tekenis van de ondernemingen en met hun functie in de maatschappij.» 

2.1.1. Inlichtingen jaarlijks aan bepaalde derden te verstrekken 

Sinds een aantal jaren al moeten de ondernemingen een groot aantal sociale inlichtingen me
dedelen, enerzijds aan de ondernemingsraden, aan de vakbondsafvaardiging of aan de werk
nemers en, anderzijds, aan de overheid verantwoordelijk voor sociale zaken. Zonder volledig
heid na te streven, herinneren wij aan volgende voorschriften: 

Het koninklijk besluit van 27 november 1973 houdende reglementering van de eco
nomische en financiele inlichtingen te verstrekken aan de ondememingsraden beschrijft 
in artikel 11 de inlichtingen met betrekking tot het programma en de algemene voorui!zich
ten van de onderneming die jaarlijks te verstrekken zijn en splitst in artikel 1 0 de gegevens in 
verband met personeelskosten die aan de ondernemingsraden moeten worden verstrekt uit 
als volgt: 

- kosten verbonden aal1 de personeelsdienst en aan de sociale dienst 
- vergoeding van het personeel uitgesplitst per werknemers, bedienden en directiepersoneel 
- wettelijke sociale lasten die ten laste vallen van het ondernemingshoofd 
- kosten van verzekeringen tegen arbeidsongevallen 
- sociale lasten voortspruitend uit conventionele bepalingen 
- aanvullende ouderdomsverzekering 
- andere sociale lasten en buitenwettelijke voordelen. 

De collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO) nr. 9 en nr. 39 schrijven eveneens de me-
dedeling van inlichtingen op sociaal vlak aan de ondernemingsraad v~~r. 13 
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T er verduidelijking en aanvulling van de bepalingen van de wet van 20 september 1948 (op 
de ondememingsraden) en haar uitvoeringsbesluiten (koninklijk besluit van 27 november 1973) 
werd de GAO nr, 9 van 9 maart 1972, houdende ordening van de in de Nationale Arbeids
raad gesloten nationale akkoorden en collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de on
dememingsraden, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 12 september 
1972 (Belgisch Staatsblad, 25 november 1972), 

De collectieve overeenkomst nr, 9 behandelt vier bevoegdheidsdomeinen van de ondeme
mingsraad: 

- tewerkstellingsproblemen in de onderneming 
- de vaststelling van de algemene criteria die moeten word en toegepast ingeval van afdan-

king en wederaanwerving 
- het beheer van de maatschappelijke werken 
- het gebruik der talen, 

Deze CAO stelt in zijn artikel 4 dat, op hetzelfde tijdstip als de jaarlijkse informatie die voor
geschreven is krachtens het koninklijk besluit van 1973, er aanvullende inlichtingen zullen ver
strekt worden over de algemene vooruitzichten van de ondememingen en hun weerslag op de 
tewerkstelling, 

Artikel 5 van dezelfde GAO legt jaarlijks een aantal schriftelijk te verstrekken inlichtingen op 
die de ondememingsraad moeten toelaten zich een duidelijk beeld te vormen over de struc
tuur, de evolutie en de vooruitzichten inzake de tewerkstelling, Het gaat in het kort meer be
paald om de volgende gegevens: 
- inlichtingen over de structuur van de tewerkstelling, met vermelding per geslacht, leeftijds

groep, beroepsklasse, afdeling, met een onderscheid tussen vaste medewerkers, tijdelijke 
werknemers, uitzendkrachten en werknemers ter beschikking gesteld van gebruikers, 
Op verzoek van de werknemersafvaardiging, worden de inlichtingen betreffende het vol
tijds of deeltijds tewerkgestelde personeel, de nationaliteit, de ancienniteit medegedeeld, 

- inlichtingen over de evolutie van de tewerkstelling (uit en in dienst - overplaatsingen) met 
vermelding van geslacht, leeftijdsgroep, beroepsklasse, afdeling, 
Op verzoek van de werknemersafvaardiging, worden de inlichtingen betreffende de afwe
zigheidsdagen, de dagen van gedeeltelijke werkloosheid, overuren en nationaliteit mede
gedeeld, 

- inlichtingen over de tewerkstellingsvooruitzichten van het komende diensljaar, waarbij ge
tracht wordt riaar best vermogen de weerslag na te gaan van deze vooruitzichten op de 
structuur van de tewerksteliing in de ondememing, 

- sociale maatregelen inzake tewerkstelling, te weten welke maatregelen dit zijn en tot welke 
sociale maatregelen de bewegingen, die zich in de onderneming hebben voorgedaan of 
voorzien zijn, aanleiding hebben gegeven of zullen geven, 

Ook vinden we daar de inlichtingen in verband met de beroepsopleiding en -omscholing, de 
personeelsaangelegenheden en de organisatie van het werk, 

Het artikel 8 van de GAO nr, 9 stelt dat de ondernemingsraad zal worden geraadpleegd over 
de maatregelen die genomen worden inzake de organisatie en de uitvoering van de beroeps
opleiding en -omscholing van collectieve aard, 

Het interprofessioneel akkoord van 9 december 1992 verplicht de ondernemingen om in 1993 
en 94,0,25 % en 0,30 % van de brutolonen te besteden aan tewerksteliing, waarvan 0,15 % 



moest gaan naar opleiding en tewerkstelling van zogenaamde risicogroepen. Voor 1995-96 werd 
de inspanning vastgelegd op 0,15 % en 0,20 % via sectoriele- of ondernemings-CAO. 

De collectieve overeenkomst nr. 39 handelt over inlichtingen en overleg over de sociale ge
volgen die voortvloeien uit het invoeren van nieuwe technolgieen. 

De wet van 29 juni 1981 in haar artikelen 35 tot 37 betreffende de MAR/BEL-tege
moetkoming is een maatregel ten gunste van de werkgelegenheid die een forfaitaire vermin
dering van de sociale zekerheidsbijdragen voor arbeiders met zich meebrengt. 

De cijfers van het voorbije jaar moeten aan de o.ndernemingsraad schriftelijk verstrekt worden 
(koninklijk besluit 12 augustus 1981 tot wijziging van artikel 20 van het koninklijk besluit van 
27 november 1973, 8eJgisch StaatsbJad, 11 september 1981). 

In het raarn van andere regeringsinitiatieven op het vlak van de tewerkstelling, zoals 
de maatregelen betreffende het vervroegd pensioen, de loopbaanonderbreking en het glo
baal plan, legt de overheid specifieke inlichtingen op die ertoe strekken de werking van de 
genomen maatregelen na te gaan. Wij vermelden bij wijze van voorbeeld het koninklijk besluit 
van 7 april1995 betreffende de voorlichting van de ondernemingsraden inzake tewerkstelling 
en het ministerieel besluit ter uitvoering daarvan van 19 juni 1995 dat de mededeling van in
formatie voorschrijft volgens een genormaliseerde tabel met een onderscheid naar het aan
tal betrokken werknemers per eenheid en in voltijds equivalent, en ook, zonder individualise
ring, van de bekomen voordelen. 

De maatregelen betreffende het vervroegd pensioen op de loopbaanonderbreking voorzien 
een jaarlijkse informatieverstrekking, terwijl de maatregelen in het kader van het globaal plan 
een informatieverstrekking per kwartaal voorzien. 

2.1.2. Inlichtingen jaarlijks aan derden in het algemeen te verstrekken 
Daartegenover staat dat de inlichtingen die aan derden in het algemeen word en medege
deeld tot op heden vrij beperkt zijn gebleven. In rubriek XII.C. van de toelichting bij de 
jaarrekening worden vermeld: 

- het gemiddelde personeelsbestand tijdens het boekjaar, met een opsplitsing naar arbei
ders, bedienden, directiepersoneel en het andere personeel ingeschreven in het perso
neelsregister; 

- de personeelskosten uitgesplitst als volgt: 
a) bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 
b) patronale bijdragen voor sociale verzekeringen 
c) patronale premies voor buitenwettelijke verzekeringen 
d) andere personeelskosten 
e) pensioenen; 

- de voorzieningen voor pensioenen (opgesplitst in toevoegingen, bestedingen en terugnemin-
gen). 

De ondememingen die verplicht zijn om overeenkomstig het voorschrift van artikel77 Venn.w., 
eenjaarverslag op te stellen en bekend te maken delen onder meer de gegevens mee i.v.m. 
de belangrijke gebeurtenissen na balansdatum en, voor zover zij niet van aard zijn de ven-
nootschap een ernstig nadeel te berokkenen, inlichtingen over de omstandigheden die een 15 
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aanzienlijke invloed in de ontwikkeling van de vennootschap kunnen uitoefenen. Omdat er op 
heden nog geen wettelijke verplichting bestaat wat de sociale balans betreft, betekent dat 
nog niet dat geen informatie op het sociale vlak wordt bekend gemaakt in het jaarverslag van 
de ondernemingen. De informatie die wordt medegedeeld verschilt van de ene onderneming 
tot de andere, afhankelijk van het belang dat aan dergelijke informatie wordt gehecht. 

De idee van de publikatie van een sociale balans ten behoeve van derden is in de loop 
der jaren geevolueerd. De Belgische publikaties over de sociale balans situeren zich vooral in 
twee periodes (de jaren 1977/1978 en de jaren 1980/81) maar het onderwerp geraakt dan 
in de vergetelheid tot in 1995. Die drie periodes stemmen overeen met de drie wetsontwerpen 
die inzake de sociale balans werden voorgesteld. 

In de regeringsverklaring van 1977 zette de regering Tindemans 11 openlijk zijn bedoeling uit
een een wetsontwerp neer te leggen waarin de ondernemingen, waarap de wet op de on
dernemingsraden toepasselijk was, verplicht zouden worden een sociale balans bekend te 
maken om de werknemers in te lichten over sociale aangelegenheden. 

Het lag in de bedoeling, in 1977, om van de sociale balans een werktuig te maken voor het over
leg tussen de sociale partners. Het ontwerp was toegespitst op vier grate domeinen: infor
matie inzake tewerksteliing (evolutie van het personeelsbestand, ... ), de arbeidsvoorwaarden, 
de bezoldigingen en de opleiding. 

Het ontwerp werd alom verworpen, ook door de vakbonden en het werd nooit in wet omge
zet. De idee werd door de regering begin van de jaren tachtig terug opgenomen. Ook dit 
tweede initiatief draaide uit op een mislukking. 

Het derde initiatief dateert uit 1995 en daarvoor werd een andere weg bewandeld. De ge
sprekspartners werden bij de voorbereiding betrokken. 

Het door de overheid nagestreefde doel bestaat erin over een efficient systeem voor de toe
gang tot de informatie te beschikken om zo het tewerksteliingsbeleid te kunnen beoordelen. 

Die inlichtingen zijn ook belangrijk voor de aandeelhouders en derden in het algemeen, ook 
al werden de maatregelen niet met dat doel genomen. 

De integratie van de sociale balans en de economische balans is belangrijk omdat zo aan het 
personeel en ook aan derden in het algemeen kan worden aangetoond of zelfs verantwoord 
dat de stellingen die de leiding op het sociale vlak innam de vertaling zijn van de strategische 
doelsteliingen die de onderneming vooropstelde. 

In Belgie doet het feit dat in 1996 de sociale balans wordt opgenomen in de jaarrekening, een 
document dat voor het maatschappelijk verkeer is bestemd, vermoeden dat de wil bestaat 
om de sociale balans uit te breiden van het belang van het personeel naar het geheel van de 
economische actoren van de onderneming. 

2.2. De context in het buitenland 
De richting waarin in Belgie werd gewerkt staat onder invloed van de benadering van de so
dale balans zoals die in de buurlanden bestaat: Frankrijk, Duitsland en Nederland. Wij staan 
ook even stil bij de benadering in de Verenigde Staten waar de sociale verantwoordelijkheid van 
de onderneming op een andere manier wordt gezien. 



2.2.1 De Europese Unie 
De IVe Richtlijn betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen schrijft een 
sociale vermelding voor in de toelichting bij de jaarrekening (artikel 43,1 , punt 9): 

«Het gemidde/de personee/sbestand gedurende het boekjaar, gesp/itst naar categorieen, a/s
mede de personee/skosten van het boekjaar, onderverdee/d zoa/s bepaa/d in artike/23, nr. 6, 
wanneer zij niet afzonder/ijk in de winst- en ver/iesrekening worden opgenomen.» 

Artikel 46 van de IVe Richtlijn bepaalt dat een jaarverslag moet worden opgesteld dat ten min
ste een getrouw overzicht van de gang van zaken en de positie van de vennootschap geeft. 
Het jaarversiag moet ook informatie bevatten omtrent: 

- de belangrijke gebeurtenisssen die na het einde van het boekjaar hebben plaatsgevonden 
- de verwachte ontwikkeling van de vennootschap 
- de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling 
- wat de verkrijging van eigen aandelen betreft, de gegevens als bedoeld in artikel 22 lid 2 

van Richtlijn 77/91 IEEG 
- het bestaan van bijkantoren van de vennootschap. 

oeze diverse voorschriften werden omgezet in nationale reglementeringen van de verschil
lende lidstaten van de Europese Unie. 

Op 24 oktober 1980, legde de Europese Commissie een eerste voorstel van richtlijn betreffen
de de informatie en de raadpleging van de werknermers van ondernemingen met een complexe, 
inzonderheid transnationale structuur voor aan de Raad. oit ontwerp, beter bekend onder de 
naam Voorste/ van richt/ijn Vredeling volgde een vrij moeizame weg voor er eensgezindheid 
werd bereikt en werd dan ook in de loop der jaren bij herhaling geamendeerd. 

Na een grondige herwerking, meer bepaald een wijziging van het voorwerp van de richtlijn, 
heeft de Ministerraad van sociale zaken op 22 juni 1994 zich over het onderwerp principieel 
akkoord verklaard. De Raad van de EG heeft op 22 september 1994 richtlijn 94/45/RG (Pu
blikatieblad nr. L254, 30 september 1994, p.p. 64 en v.v.) betreffende de oprichting van een 
Europese ondernemingsraad of van een procedure in de ondernemingen met een commu
nautaire dimensie en concern met een communautaire dimensie met het oog op de voorlich
ting en de raadpleging van de werknemers aangenomen. 

Die richtlijn werd omgezet in Belgisch recht door de collectieve overeenkomst nr. 62 van 6 fe
bruari 1996 betreffende de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een proce
dure in de ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en 
de raadpleging van de werknemers. De overeenkomst werd algemeen verbindend verklaard 
bij koninklijk besluit van 22 maart 1996 (Be/gisch Staatsblad, 11 april 1996) en is in werking ge
treden op 22 september 1996. 

De doelstelling die de richtlijn nastreeft is de verbetering van het recht op informatie en raad
pleging van de werknemers in de ondernemingen en concerns met communautaire dimen
sie, middels de instelling van een Europese ondernemingsraad. (artikeI1) 

Onder «onderneming met een communautaire dimensie» dient te worden verstaan een on
derneming die ten minste 1000 werknemers tewerkstelt in de lidstaten en, in ten minste twee 
verschillende lidstaten, ten minste 150 werknemers in elk van die staten. (artikel 2) 17 
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De inlichtingen die aan de Europese ondernemingsraad word en verstrekt. middels een ver
slag dat door de centrale directie wordt opgesteld, hebben betrekking op de ontwikkeling 
van de activiteiten van de onderneming of concern met communautaire dimensie en op de 
toekomstverwachtingen. De Europese ondernemingsraad heet! het recht eenmaal per jaar te 
vergaderen met de centrale directie om ingelicht en geraadpleegd te worden no pens de evo
lutie van de toestand. De lokale directie wordt daarover ingelicht. (Bijlage tot de Richtlijn -
Subsidiaire voorschriften bedoeld in artikel 7, punt 2, eerste lid) 

Tijdens de jaarvergadering waarop de Europese ondernemingsraad en de centrale directie 
samenkomen, heet! de bespreking voornamelijk betrekking op de structuur, de economische 
en financiele positie, de vermoedelijke ontwikkeling van de tewerkstelling, de investeringen, 
de wezenlijke veranderingen betreffende de organisatie, de invoering van nieuwe werkmetho
des of van nieuwe produktieprocedes, de produktietransferts, de fusies, de vermindering in 
omvang of de sluiting van ondernemingen, vestigingen of belangrijke delen ervan, en de col
lectieve afdankingen. De vergadering moet de verschillende entiteiten van de groep de moge
Iijkheid bieden zich te informeren nopens deze evolutie. (Bijlage tot de Richtlijn - Subsidiaire 
voorschriften bedoeld in artikel 7, punt 2, tweede lid) 

Wanneer uitzonderlijke omstandigheden van transnationale aard zich voordoen, onder meer 
in het geval van delocalisatie, sluiting van ondernemingen of vestigingen of coliectieve afdan
kingen, heeft een beperkt comite, of indien er geen is, de Europese ondernemingsraad, het recht 
daarover ingelicht te worden en te worden geraadpleegd, wanneer de maatregelen op aan
zienlijke wijze de belangen van de werknemers be'invloeden. (Bijlage tot de Richtlijn - Subsidi
aire voorschriften bedoeld in artikel7, punt 3, eerste lid) 

Deze richtlijn is tot op heden de enige die over te verspreiden sociale informatie handeit. De richt
lijn heet! echter niet de bedoeling de bekendmaking van een sociale balans op teleggen. Bo
vendien is ze alleen maar toepasselijk op grote ondernemingen (ondernemingen die meer dan 
1000 werknemers tewerkstellen) met een transnationaal karakter. 

Duitsland 

In Duitsland, waar al een vrij oude traditie inzake verstrekking van informatie betreffende de 
sociale aspecten van de ondernemingen bestaat, maken een groot aantal ondernemingen 
een «Sozialbericht» bekend dat al dan niet in het financiele jaarverslag is opgenomen. Er is 
geen wet die de bekendmaking van een sociaal verslag voorschrijft, maar de ondernemingen 
nemen zelf initiatief tot het opstelien van een voliedig sociaal verslag. Zoals in de Verenigde 
Staten, stoelen de sociale verslagen vaak op de monetaire eenheid (<<sozialrechnung») en be
steden ze veel aandacht aan de impact van de onderneming op het milieu. 

De jaarlijkse brochures van de Duitse vennootschappen behandelen maar weinig de proble
men van het personeel en nemen van nature de economische en sociale problemen in een
zelfde verslag op dat bestemd is voor het publiek. Dit verslag beoogt de verantwoording van de 
opties die de onderneming nam en toont aan wat de onderneming de maatschappij bijbracht. 

Nederland 

Hoewel in dit land geen bijzondere bepaling bestaat die het opstelien van een sociale balans 
verplicht stelt. gebeurt het frequent dat ondernemingen vrijwiliig een sociaal verslag bekend 
maken, het «Sociaal Jaarverslag». 



Ondernerningen onderworpen aan de oprichting van een ondernerningsraad moeten rnin
stens eenmaal per jaar een document verschaffen dat verschillende inlichtingen bevat die in de 
bepalingen betreffende de Ondernemingsraad worden gespecifieerd (VIIet op de Onderne
mingsraden). Deze inlichtingen kunnen mondeling worden verstrekt wanneer de onderneming 
gemiddeld minder dan 100 werknemers telt. De verstrekte informatie is van economische, fi
nanciele (bepalingen vervat in artikel31 WOR) en van sociale aard (artikel 31 b WOR). 

De sociale informatie betreft, enerzijds, de personeelssituatie in de loop van het afgelopen 
jaar (aantal werknemers (opgesplitst per categorie), bewegingen gedurende de periode, ar
beidsvoorwaarden, gezondheid, welzijn van werknemers, ... ) en anderzijds, verwachtingen 
ten aanzien van de ontwikkelingen in het komende jaar. De situatie van personeel dat aan de 
onderneming ter beschikking wordt gesteld moet niet worden medegedeeld. 

Ondernemingen die geen ondernemingsraad moeten oprichten maar van 10 tot 35 personen 
tewerkstellen moeten met toepassing van artikel 35b van de wet op de Ondernemingsraden 
een aantal inlichtingen ter beschikking van het personeel stellen: 

- het 4e lid van artikel 35b WOR bepaalt dat de algemene informatie betreffende de evolutie 
van het gewone bedrijf van de onderneming moet worden uiteengezet, zowel wat de voor
bije periode als wat de toekomst betreft; 

- het 5e lid van artikel 35b WOR bepaalt dat eveneens elke informatie moet worden verstrekt 
betreffende genomen beslissingen die tot het verlies van arbeidsplaatsen of tot een belang
rijke verandering in de tewerkstellingsvoorwaarden aanleiding kunnen geven, in de mate 
dat die maatregelen ten minste een vierde van de in het bedrijf tewerkgestelde personen 
aanbelangen. Die informatie moet niet worden verstrekt indien de veranderingen voortvloei
en uit een collectieve overeenkomst of uit een door een publiekrechtelijke instelling voor
geschreven maatregel. 

Bovendien moeten, sinds 1991, ondernemingen met tenminste 100 werknemers hun jaar
verslag aanvullen met een weergave van inlichtingen met betrekking tot veiligheids-, hygiene
en welzijnsvoorwaarden van de werknemers. (artikel 10 Arbowet) 

De eerste sociale verslaggeving ontstond in de jaren zeventig. Vanaf de jaren '80 steeg het 
aantal door de ondernemingen gepubliceerde inlichtingen. Naargelang het geval is dit docu
ment alleen bestemd voor de ondernemingsraad en personeelsleden. GeYntegreerd in het jaar
verslag wordt het bekendgemaakt aan derden in het algemeen. Het toekennen van een prijs voor 
het beste sociaal jaarverslag door het maandblad 'Personeelwerk', ingesteld in 1977 heeft bij
gedragen tot de ontwikkeling en de algemene verbreiding van sociale informatieverstrekking. 

De tien criteria die weerhouden worden voor het uitreiken van de prijs voor het beste sociaal 
verslag zijn de volgende: draagwijdte van de inlichtingen in het rapport, verantwoording en 
evaluatie, toetsbaarheid, planning van het sociaal beleid, leesbaarheid, volledigheid, actua
liteit, samenhang, betrouwbaarheid en de integratie van het sociaal en financieel jaarverslag. 

Alhoewel de informatie in de sociale verslaggeving kwantitatief van aard is, wordt veel belang 
gehecht aan het verstrekken van toelichtende commentaren die een interpretatie geven van 
de cijferbewegingen. Fundamenteel is ook de integratie van sociale en financiele gegevens. 19 
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Frankrijk 

In een vertaling van de Franse wet van 12 juli 1977, ge'lntegreerd in de arbeidswetgeving, 
wordt in artikel L. 438-3 de sociale balans als volgt omschreven: de sociale balans vat in een 
enkel stuk de voornaamste cijfermatige gegevens samen die toelaten de positie van de on
derneming op het sociale vlak te beoordelen, de gedane verwezenlijkingen vast te stellen en 
de veranderingen die zich het lopende jaar en de twee vorige jaren hebben voorgedaan te 
meten. De uitwerking van dit gedetailieerde stuk, te onderscheiden van de financiele staten, 
is alieen maar verplicht voor de grootste ondernemingen - namelijk ondernemingen die meer 
dan 300 personen tewerkstellen. 

Hoewel het personeel van de ondememing de eerste belanghebbende partner is, is de soci
ale balans een openbaar bescheid. De wetgever schrijtt inderdaad voor dat de mededeling 
van die informatie extern zou geschieden: aan de aandeelhouders, het bestuur (arbeidsin
spectie), de economische partners en derden in het algemeen. De medegedeelde informatie 
heett betrekking op drie boekjaren. 

Het inlichtingenkader zoals door de wetgever uitgewerkt omvat zeven categorieen van indica
toren die we hierna kort omschrijven: 

T ewerkstelling 

De eerste aanwijzing verstrekt volgende inlichtingen, met een onderscheid volgens drie cate
gorieen van personen binnen de onderneming (ingenieurs en kaderleden, technische bedien
den en meesterpersoneel, arbeiders): personeelsbestand, externe werknemers, aanwervin
gen in de loop van de betrokken periode, afvloeiingen, gedeeltelijke werkloosheid, gehandicapten 
en absente'I'sme, 

Bezoldigingen en bijkomende lasten 

Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende inlichtingen: loonmassa, hierarchie van 
de bezoldigingen, bijkomende lasten, globale loonlast en financiele participatie. 

Hygiene- en veiligheidsvoorwaarden 

De hier voorgeschreven opdeling maakt een onderscheid tussen arbeidsongevallen en on
gevallen op de weg van en naar het werk, materieel herstel van ongevalien, beroepsziekten, 
comite veiligheid en hygiene en uitgaven op het vlak van de veiligheid, 

Overige werkomstandigheden 

Deze informatie heett betrekking op volgende punten: duur en inrichting van de arbeidstijd, 
organisatie en inhoud van het werk, fysische arbeidsomstandigheden, wijziging van de ar
beidsorganisatie, uitgaven voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden, arbeidsge
neeskunde en onbekwame werknemers, 

Opleiding 

Dit criterium heett betrekking op voortgezette beroepsopleiding, opleidingsverlof en leerperi
odes. 



Beroepsrelaties 

Betreft de informatie met betrekking tot de personeelsafgevaardigden, informatie en commu
nicatie in de schoot van de onderneming (informatiestructuren, overlegstructuren, procedu
res, ... ). In tegenstelling tot de andere indicatoren bevat deze rubriek ook open vragen die 
aanleiding geven tot een niet kwantitatief antwoord. 

De andere levensomstandigheden met betrekking tot de onderneming 

Deze indicator heeft betrekking op de sociale werken en overige sociale lasten (kost voor de 
onderneming van de andere aanvullende verstrekkingen, ziekte, overlijden, ouderdom). 

De sociale balans is een publiek stuk. Zij moet verplicht worden medegedeeld aan de onder
nemingsraad, aan de vakbondsafgevaardigden, aan de arbeidsinspecteur en aan de aandeel
houders (voor vennootschappen op aandelen). Daarnaast moet ook elke loontrekkende van 
de onderneming er inzage van kunnen nemen wanneer hij daarom verzoekt. De verspreiding 
van de sociale balans is dan ook even ruim als die van financiele balans. De 'COB' beveelt1 de 
ter beurze genoteerde vennootschappen de sociale balans (samen met het advies van de on
dememingsraad) bij het jaarverslag te voegen of in elk geval in het jaarverslag te vermelden 
dat het stuk bestaat. 

Alhoewel de sociale balans van kapitaalvennootschappen niet in de financiele staten wordt 
opgenomen, moet zij toch aan de aandeelhouders worden verschaft, op dezelfde manier als 
bijvoorbeeld het verslag van de raad van bestuur. Het is in dit kader dat de 'commissaire aux 
comptes' de verplichting heeft de oprechtheid te controleren van de informatie in de docu
menten over de financiele situatie en de jaarrekening van de vennootschap die aan de aandeel
houders worden verstrekt overeenkomstig de bepalingen van artikel 228, lid 3, van de wet 
nr. 66-537 van 24 juli 1966 op de handelsvennootschappen. 

'La Compagnie nationale des commissaires aux comptes' heeft in september 1987 een norm 
gepubliceerd met betrekking tot de controles van de 'commissaire aux comptes' inzake de 
sociale balans2. Aangezien de sociale balans een bepaald aantal inlichtingen bevat uit socia
le rekeningen, waarvan de commissaris bijgevolg de oprechtheid controleert, stelt de 'CNCC' 
voor een bepaald aantal inlichtingen3 uit de sociale balans, de volgende werkwijzen voor: 

- Controleren of de cijfers, opgenomen in de sociale balans, overstemmen met de definities 
van het decreet van 8 december 1977 'fixant la liste des informations susceptibles de fi
gurer dans le bilan social' en van de besluiten van dezelfde datum betreffende de beroeps
sectoren. 

Bulletin de la COB, nr. 112 van februari 1979. 

2 Norm 2145 "Documents adresses aux actionnairesll , punt 9 tot 15 . "Verification du bilan social ll • 

Deze norm vervangt de aanbeveling die in Juni 1979 werd gepubliceerd met betrekking tot het optreden van de 
'commissaire aux comptes' inzake de sociale balans. 

3 De beoogde inlichtingen zijn de volgende: het bed rag van de bezoldigingen (totale jaarlijkse loonmassa), 
hierarchie van de bezoldigingen (globaal bed rag van de tien hoogste bezoldigingen), bijkomende lasten (bed rag 
van gedane uitkeringen aan buitenstaande ondernemingen voor het ter beschikking stellen van personeel), 
globale loonlast (personeelskosten, toegevoegde waarde of omzet), financiele participatie (globaal bedrag van 
de reserve aangelegd voor participatie), voortgezette beroepsopleiding (bed rag toegekend aan de voortgezette 
opleiding: interne opleiding, gedane opleiding in toepassing van overeenkomsten, uitkeringen aan 'fonds 
assurance· formation', uitkeringen aan erkende organisaties, Schatkist en andere, totaal), maatschappelijke 
werken (bijdrage aan of financiering, in voorkomend geval, van de 'comite d'entreprise' en van de 'comites 21 
d' etablissement'). 
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- Verzekeren dat de gegevens van de sociale balans in overeenstemming zijn met deze van 
de jaarrekening. 

- Indien de definities van het decreet meerdere interpretaties mogelijk maken, het onderne
mingshoofd vragen te preciseren welke interpretatie werd weerhouden. 

- Erover waken dat voldoende uitleg wordt verschaft bij de wijziging van een belangrijke me-
thode om een vergelijking met de vorige sociale balans mogelijk te maken. 

Indien de 'commissaire aux comptes' vaststelt dat inlichtingen die onder zijn controle vallen niet 
oprecht zijn, adviseert hij de raad van bestuur hierover. 

Wanneer geen verbeteringen worden aangebracht, maakt de 'commissaire aux comptes' in 
zijn 'rapport general' een opmerking over de oprechtheid van de verstrekte informatie. 

Wanneer de 'commissaire aux comptes' vaststelt dat de sociale balans 

- niet werd opgesteld of 
- niet aan de aandeelhouders werd verstuurd of ter beschikking gesteld, 

moet hij deze onregelmatigheid in het tweede deel van zijn 'rapport general' signaleren. 

2.2.2. Verenigde Staten 
De sociale verantwoordelijkheid van de ondememing heeft betrekking op de verhoudingen 
tussen de onderneming en haar externe omgeving. Deze benadering inzake sociale aanspra
kelijkheid van de ondememing verschilt grondig van de Europese, waar meer de nadruk wordt 
gelegd op de verhoudingen van de onderneming met haar personeel. 

In de zestiger jaren werden de ondernemingen, onder druk van de aandeelhouders, ertoe ge
bracht om een «sociale balans» bekend te maken. Die balans bevatte inlichtingen betreffen
de vier bevoorrechte domeinen: de eerbiediging van het milieu (onder druk van de groenen), 
de gezandheid en de veiligheid van de werknemers (onder druk van de «ethical investors») en 
de bescherming van de consument (onder druk van de consumentenbeweging). 

Uit die trend is dan de «Corporate social accounting» ontstaan, waarin het aantal domeinen 
werd uitgebreid (met nog altijd een bijzondere nadruk op milieuaangelegenheden). Het stuk 
onderscheidt zich omdat het werkt met monetaire indicatoren (omzetting van de indices (ook 
bij voorbeeld de tevredenheid) in monetaire eenheden). Dit ligt anders dan in Europa (met uit
zondering van Duitsland) waar meestal wordt gewerkt met menselijke en fysische indicatoren. 

We kunnen dan oak stellen dat de informatie die door de Amerikaanse ondernemingen op 
vrijwillige basis wordt verspreid, eigenlijk niet overeenstemt met wat wij in Europa onder «so
ciale balans» verstaan. 

2.2.3. Samenvatting 
Een vragenlijst werd verzonden om de situatie in de verschillende landen beter te leren ken
nen. De bekomen resultaten zijn samengevat in onderstaande tabel. 



Specifieke wettelijke verplichting tot opsteliing 
van een sociale balans 

Land ja, met opname ja, maar Omzetting 
in de verschillend neen IV' Richtlijn 

jaarrekening document 

Belgie x x 
Frankrijk x x 
Nederland x x 
Duitsland x x 
Luxemburg x x 
Noorwegen x x 
Denemarken x x 
Finland x x 
Zweden x x 
Zwitserland x 
Griekenland x x 
Spanje x x 
Italie x x 
Verenigde Staten x 

2.3. Kritische bespreking van de huidige posjties 
De diverse Europese landen hebben in hun nationale wetgevingen de bepalingen opgeno
men die vervat liggen in de vierde richtlijn en delen dan ook sociale informatie mee aan derden. 

De ondernemingsraden werden eveneens in de meeste Europese landen opgericht. Er wordt 
op die manier aan de personeelsleden meer gedetailieerde informatie verstrekt. 

Afhankelijk van het land wordt die gedetailieerde sociale informatie medegedeeld aan derden 
in het algemeen, op vrijwiliige basis, en in een aantal gevalien slechts op basis van een wet
telijk voorschrift. De informatie is voomamelijk van kwantitatieve of van kwalitatieve aard, naar
gelang het land. 

De Franse wetgeving op het vlak van de sociale balans schrijft voor dat informatie van socia
le aard wardt medegedeeld in domeinen die ruimer zijn dan bij ons. Bij wijze van voorbeeld 
kunnen we citeren: de hygiene- en veiligheidsvoorwaarden, de arbeidsvoorwaarden of de be
roepsrelaties. 

De meest gebruikte meeteenheden zijn de menselijke indicatoren, de fysische indicataren en, 
eerder uitzonderlijk, de monetaire indicatoren (nochtans in Duitsland gebruikt). Deze drie soor
ten indicatoren onderscheiden zich door hun verwijzing: het aantal personen, het type van 
handeling, de kost die eraan verbonden is (eventueel in verband te brengen met het voordeel 
dat er werd uitgehaald). De diverse waargenomen varianten kunnen warden geanalyseerd. 23 
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Kwantitatieve tegenover Kwalitatieve gegevens 
Het gebruik van kwantitatieve gegevens biedt het voordeel van een zekere neutraliteit van de 
verstrekte informatie. T och werd kritiek geuit. Wij citeren bij wijze van voorbeeld1 een kritiek op 
de toestand in Frankrijk: 

- ( ... ) de overvloed aan cijfergegevens zonder toelichting schaadt de gebruikmaking van het 
stuk eerder dan het te dienen. Het ware meer aangewezen de vertegenwoordigers van het 
personeel te betrekken bij het opstellen van een minder gedetailleerde tabel die dan wel 
ook verklaringen bevat. 

- Het gebruik van informatie die andere oogmerken dient is een verarming voor de sociale 
balans. ( ... ) Er kan onmogelijk een sociale informatiesysteem opgezet word en op basis van 
inlichtingen die voor andere gebruikers zijn bestemd. ( ... ) 

Tot wie de sociale balans zich richt 
De onderneming kan de ingezamelde cijfergegevens aanvullen met een geheel van verklaren
de toelichtingen. Een sociale balans wordt dan een sociaal verslag, waarin eventueel een link 
kan worden gelegd tussen de sociale gegevens en de door de onderneming genomen stra
tegische beslissingen, meer bepaald voor het innemen van bepaalde stellingen. In deze con
text krijgt de sociale balans haar reele dimensie: we vinden er enerzijds de personeelsmidde
len die de onderneming heeft aangetrokken en anderzijds de wijze waarop de beheerders de 
beschikbare mankracht hebben aangewend. De toelichting kan ook opgevat zijn als een voor
lichting van de aandeelhouders of van derden in het algemeen nopens de beheerskwaliteiten 
van de leiding (goede besteding van de middelen). 

In een studie uit 19822, herinneren IGALENS en PERml eraan dat de aandeelhouders belang 
hebben bij de sociale gegevens die in de sociale balans zijn opgenomen. 

"De financiele resultaten worden op een andere manier geTnterpreteerd wanneer het sociaal 
beleid daarmee in schril contrast staat. fen vooruitstrevend sociaal beleid dat gepaard gaat met 
goede economische resultaten stelt een gratere stabiliteit in het vooruitzicht. Maar de socia
le balans is geen juiste weerspiegeling van het sociaal klimaat.. .. Studies hebben aangetoond 
dat er banden bestaan tussen economische en sociale prestaties, maar het oorzakelijkheids
verband tussen beide is niet duidelijk. Uit een analyse over verschillende jaren van de socia
le en economische gegevens die beschikbaar zijn, kan mogelijk blijken welke sociale facto
ren relevant zijn ten opzichte van de economische prestaties.» 

Noodzakelijkheid van een externe controle 
In Frankrijk maakt de sociale balans geen integraal deel uit van de nnanciele staten Er be
staat geen wettekst die een externe controle van de informatie die in de sociale balans is op
genomen voorschrijft (kwaliteit van de verspreide informatie, controle van wijze waarop het 
stuk is aangemaakt). In zijn studie van 1983 heeft DANZIGER3 kritiek op deze stelling: 

1 DANZIGER, R., (1984), Le bilan social, outil d'information et de gestion, Dunod entreprise, p. 70. 

2 IGALENS J. en PERml, J.M., (1982), Le bilan social de I'entreprise, Que sais-je, Presses universitaires de 
France, p. 60. 

3 DANZIGER, R., (1984), Le bilan social, outil d'information et de gestion, Dunod entreprise, p. 71-72. 



«Op het materiele vlak is de controle een noodzaak. Het is uitgesloten dat inlichtingen -die in 
de geest van de auteurs van de tekst - een sociale planning moeten onderbouwen, zonder 
die inlichtingen op hun juistheid te toetsen. Elke beheersdeskundige weet dat de toekomst 
alleen maar op vaststaande en zorgvuldig nagetrokken gegevens kan warden gebouwd. 

Psychologisch gezien is het zo dat het aan werknemers terbeschikkingstellen van inJichtingen 
die niet werden gecontroleerd twijfels doet rijzen. Er zijn betekenisvolle indicatoren waarvoor 
het niet is uitgesloten dat er bovenop de materiele vergissing ook nog een bedoeling om te 
manipuleren kan bestaan. Twijfel heeft gebrek aan vertrouwen tot gevalg en de sociale ba
lans mist dan elke overlegwaarde. In het beste geval is het dan een handig stuk, in het slecht
ste geval een instrument voor de sociale strijd ( ... )>>. 

DANZIGER toont aan dat de controle van de in de sociale balans verwerkte informatie noodza
kelijk is en hij zet nader uiteen volgens welke regels die controle zou moeten word en uitge
werkt (zowel de interne als de externe controle). Wij citeren uit zijn werk: 1 

«( .. .) het is de bedoeling dat de sociale balans een instrument zou warden voor overleg en 
planning en het stuk richt zich tot een groat aantal personen. Die ruime verspreiding impJi
ceert dat de sociale in forma tie betrouwbaar is, zoals beheersinformatie ook behaort te zijn. 
De beoordeling die van de anderneming wordt gemaakt stoelt op alle stukken die van de on
derneming uitgaan en een onduidelijkheid in de sociale balans is even belangrijk dan een ver
gissing in de exploitatierekening. Hoewel er geen onmlddellijke financiele gevolgen aan ver
bonden zijn, ondermijnt een scheeftrekking van indicatoren het vertrouwen van de 
loontrekkenden en is zij schadelijk voor het sociale klimaat dat in de onderneming heerst». 

In Belgie werd het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening 
van de ondememingen gewijzigd door het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 dat een vier
de afdeling toevoegt betreffende de sociale balans die de te verstrekken informatie uitbreidt. 
De opname van de sociale balans in de jaarrekening is natuurlijk gefundeerd op artikel 77 lid 1 
Vennootschappenwet dat preciseert: «De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultaten
rekening en de toelichting, en vormt een geheel». Op die wijze wordt vorm gegeven aan de 
oorspronkelijke bedoeling van de wetgever die we in het begin van dit hoofdstuk met het ver
slag aan de Koning bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 hebben ge'lllustreerd. De so
ciale balans zal dan ook, net als de financiele bescheiden, het voorwerp zijn van een contro
le door een commissaris-revisor in het kader van diens wettelijke opdracht. Omwille van die 
integratie van financiele en sociale documenten, worden de ondernemingen ertoe aangezet om 
in hun jaarrekening een vollediger beeld van hun positie op te hangen. 

Informatieve inhoud van de sociale balans 
IGALENS en PERmI 2, in hun studie van 1982, ramen dat zo'n 80 % van de in de Franse soci
ale balans opgenomen informatie reeds vroeger aan de ondernemingsraden diende te worden 
medegedeeld krachtens de bepalingen van de Code du travail. Deze optie gaat wel met en i
ge nadelen gepaard: het bevoorrechten van de bekendmaking van informatie die voor ande
re personen werd ingezameld, heeft tot gevolg dat de informatieve inbreng die het stuk heeft 

1 DANZIGER, R., (1984), Le bilan social, outil d'information et de gestion, Dunod entreprise, p. 75-76. 

2 IGALENS, J. en PERml, J.M., (1982), Le bilan social de I'entreprise, Que sais-je, Presses universitaires de 
France, p. 50. 25 
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beperkt is en slechts zeer langzaam zal evolueren. Bovendien kan ook worden vastgesteld 
dat zodra een wettelijke bepaling de inhoud van de mede te del en inlichtingen regelt, vaak al
leen maar de strikt noodzakelijke inlichtingen worden verstrekt. 

In Belgie verschilt de toestand, naargelang de categorieen van ondernemingen: 

- in de ondernemingen waar er een ondernemingsraad is, werd al een groot deel van die in
formatie ingezameld en aan de ondernemingsraad overgelegd. Nieuw is dus vooral de me
dedeling van de informatie aan derden onder een genormaliseerde vorm; 

- de ondernemingen zonder ondememingsraad waren allang verplicht een aantal inlichtingen 
in te zamelen, onder meer op verzoek van de RSZ. De hoeveelheid van de in te zamelen 
informatie is nu veel grater en complexer geworden. 

Dit verschil kan worden verklaard door de reikwijdte van de wettelijke voorschriften inzake so
ciale balans: de Franse wetgeving is van toepassing op ondernemingen die meer dan 300 
personen tewerkstellen. In Belgie is ze toepasselijk op alle ondernemingen met uitzondering 
van kooplieden die natuurlijke personen zijn. 

In zijn boek toont DANZIGER 1 onder meer aan hoe een statistisch bescheid, zoals de sociale 
balans, omgevormd kan worden, tot een dynamische en voor het beheer geschikt bescheid, 
mits men beschikt over de nodige werktuigen en methoden. 

In een studie die in 1995 werd uitgevoerd2, onderzoekt D'ARCIMOLES de noodzaak en de re
levantie van een sociale balans in Frankrijk vanuit het oogpunt van de aandeelhouders, en al
gem en er, van de exteme analist. 

De studie vertrekt vanuit de vaststelling dat, middels het uitwerken van een sociaal beleid op 
lange termijn, het ondernemingshoofd het best geplaatst is om de verwachtingen en verzuch
tingen van de loontrekkenden te coordineren met de verwachtingen van de aandeelhouders 
die hem met het beheer van de vennootschap hebben belast, maximaal rekening houdend 
met hun belangen. In de studie wordt onderzocht of de ondernemingsleiders tot doel heb
ben een optimaal sociaal beleid te voeren, dan wel of hun beslissingen worden doorkruist 
door de bevoorrechte informatie waaraver ze beschikken. 

De auteur toont aan dat de door de onderneming bekend gemaakte balans een relevante 
bron van informatie is om een externe financiele diagnose op te stellen. Hij voert het bewijs 
aan dat ondanks de onvolkomenheden van het stuk, de sociale balans een nuttige informa
tiebran is waaruit het bestaan van een echt sociaal beleid kan worden afgeleid en waarvan 
de grate kenmerken kunnen worden ge'identificeerd. Aan de hand van deze vaststelling kun
nen we de sociale balans anders gaan bekijken dan als een gewoon informatief instrument. Zich 
inschrijvend in het kader van de positieve leer3, beschouwt hij de sociale balans als een in
strument dat de mogelijk informatieve meerwaarde van de leiding aan het licht brengt en hun 
beslissingen op het sociale vlak meldt. 

1 DANZIGER, R., (1984), Le bilan social, outil d'information et de gestion, Dunod entreprise. 
2 0' ARCIMOLES, C.H., (1995), Diagnostic finnacier et gestion des ressources humaines - Necessite et 

pertinence du bilan social, Recherches en gestion, Economica. 
3 De grondslagen van deze benadering (Positive accounting) kunnen als volgt word en samengevat: de 

boekhoudkundige informatie die de leiding ten behoeve van het maatschappelijk verkeer bekendmaakt heef! 
een informatieinhoud die het de aandeelhouders, de mogelijke investeerders of het maatschappelijk verkeer in 
het algemeen mogelijk maakt een aantal besluiten te trekken. Laten we opmerken dat de informatiewaarde 
verschilt van land tot land, afhankelijk van de respectieve verwachtingen en belangen. 



Oe invoering in 8elgie van de verplichting om sociale gegevens te verzamelen teneinde ze 
door te geven aan derden, zal misschien een con stante informatiebron worden voor derden. 
Oat zal afhangen van de optiek waarin de bestuurders de sociale balans zullen opstellen en van 
de invloed die deze inlichtingen zullen hebben op de medegedeelde informatie in het bestuurs
verslag. Oat zal ook afhangen van de manier waarop de derden de cijferinformatie, opgeno
men in het nieuwe document, zullen analyseren. De beste slaagkansen zullen bereikt worden 
als men de maximale integratie van de economische, financiele en sociale informatie, opge
nomen in de jaarrekening, nastreeft. 
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3. Een overzicht van de bepalingen 

De wet van 22 december 1 995 houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan 
voor werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad, 30 december 1995), voorziet dat alle onderne
mingen, die volgens de boekhoudwet een jaarrekening moeten opstellen en openbaar ma
ken, jaarlijks tesamen met hun jaarrekening een overzicht moeten opstellen en publiceren van 
hun personeelsbestand en van de evolutie van dit bestand tijdens het voorbije boekjaar. Zo
als dit het geval is voor de gewone jaarrekening, dient deze sociale balans te worden opge
steld op de datum van afsluiting van het boekjaar. 

Het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 neemt de sociale balans op in de jaarrekening 
(meer bepaald in de toelichting) waarvan zij dus voortaan een bestanddeel zal uitmaken. 

3.1. Toepassingsgebied 
Artikel 1 van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de onder
nemingen omschrijft de ondernemingen waarop de boekhoudkundige verplichtingen in het 
algemeen van toepassing zijn: 

Als ondernemingen worden beschouwd: 

,,1 ° de natuurlijke personen die koopman zijn; 
2° de handelsvennootschappen, de vennootschappen die de rechtsvorm van een handels

vennootschap hebben aangenomen, de Europese economische samenwerkingsverban
den en de economische samenwerkingsverbanden; 

3° de openbare instellingen die een statutaire opdracht vervulien van commerciele, finan
ciele of industriele aard; 

4 ° de insteliingen, niet bedoeld in het 2° en het 3°, al dan niet met eigen rechtspersoonlijk
heid die, met of zonder winstoogmerk, een commercieel, financieel of industrieel bedrijf 
uitoefenen en waarop dit hoofdstuk, per soort van insteliingen, van toepassing wordt 
verklaard door een koninklijk besluit. 

Voor natuurlijke personen zonder woonplaats in Belgie, voor ondernemingen naar buitenlands 
recht zoals bedoeld in het 2°, het 3° en het 4 ° van het eerste lid, en voor de Europese econo
mische samenwerkingsverbanden waarvan de zetel in een andere Staat is gevestigd, zijn de 
bepalingen van dit hoofdstuk alieen van toepassing op hun in Belgie gevestigde bijkantoren en 
centra van werkzaamheden met dien verstande dat hun gezamenlijke bijkantoren en centra van 
werkzaamheden in Belgie als een onderneming worden beschouwd. De boeken, rekeningen 
en verantwoordingsstukken betreffende die bijkantoren en centra worden in Belgie bewaard. 

In de besluiten waarbij de bepalingen van dit hoofdstuk van toepassing worden verklaard op 
ondernemingen bedoeld in het 4° van het eerste lid, worden de verplichtingen die voor de 
betrokken ondernemingen voortvloeien uit de besluiten ter uitvoering van deze wet, aange
past aan wat vereist wordt door de bijzondere aard van de werkzaamheden of door het wet
telijk statuut van de betrokken ondernemingen.» 

In artikel 1 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 op de jaarrekening van de onderne-
mingen wordt, voor wat betreft de toepassing van de boekhoudregelen inzake de jaarreke- 29 
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ning, naar de hogervermelde opsomming verwezen mits de volgende correctie wordt aange
bracht: 

Zijn niet aan de bepalingen van het uitvoeringsbesluit van 8 oktober 1976 onderworpen: 

1) de natuurlijke personen die koopman zijn, de vennootschappen onder firma en de gewo
ne commanditaire vennootschappen waarvan de omzet een bepaalde drempel niet over
schrijdt (zie artikel 5 van de wet van 17 juli 1975); 

2) de ondernemingen bedoeld in artikel 16, § 1 van de wet van 17 juli 1975 (kredietinstel
lingen, banken, private spaarkassen, enz.); 

3) de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen; 
4) de door buitenlandse ondememingen in Belgie gevestigde bijkantoren en centra van werk

zaamheden, wanneer die bijkantoren en centra van werkzaamheden geen eigen opbreng
sten hebben door verkoop van goederen of dienstverlening aan derden of door gehuur
de goederen of verleende diensten aan de buitenlandse ondememing waarvan zij afhangen 
en waarvan de werkingskosten voliedig door de laatstgenoemde word en gedragen. 

Wanneer we alle bepalingen geYntegreerd bekijken, kunnen we besluiten dat de opsteliing van 
de sociale balans moet uitgevoerd worden door de volgende ondernemingen: 

- alle ondernemingen die onderworpen zijn aan de boekhoudwet, met uitzondering van de 
natuurlijke personen die koopman zijn (artikeI1) 

- de ondememingen naar buitenlands recht met een bijkantoor of centrum van werkzaamheid 
in Belgie (artikeI18) 

- de interbedrijfsgeneeskundige diensten (artikel 9) 
- de verzekeringsondernemingen (artikel 11) 
- de private voorzorgsinsteliingen onderworpen aan de wetgeving betreffende de controle 

van de verzekeringsondememingen (artikeI12) 
- de kredietinsteliingen (artikeI13) 
- de in Belgie gevestigde bijkantoren van kredietinsteliingen naar buitenlands recht (artikeI15); 
- de ziekenhuizen (artikel 16) 
- sommige andere privaatrechtelijke rechtspersonen: deze bepalingen zulien op de andere 

privaatrechtelijke rechtspersonen slechts van toepassing zijn voor zover zij minstens hon
derd werknemers tellen. Vanaf het boekjaar 1998 (of 1998/99), wordt dit criterium van 100 
op 20 werknemers gebracht (artikeI17). 

Het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 breidt de aan de opsteliing en de publicatie van een 
sociale balans onderworpen natuurlijke personen die koopman zijn en ondernemingen uit. 

De vennootschappen onder firma en de gewone commanditaire vennootschappen waarvan 
de omzet een bepaalde drempel1 niet overschrijdt, zijn niet aan het koninklijk besluit van 8 ok
tober 1976 onderworpen en kunnen een vereenvoudigde boekhouding voeren. Niet uitgeslo
ten uit het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 4 augustus 1996, zijn de VOF en 
GCV tussen de andere privaatrechtelijke rechtspersonen te plaatsen2. Zij zulien een sociale 

Deze drempel is momenteel vastgelegd op een omzet van 20 miljoen exclusief B.TW., met uitzondering voor 
enkele vennootschappen die bepaalde activiteiten uitoefenen (artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 
september 1983 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975). 

2 Sommigen nemen de cooperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid op in het regime van de 
VOF en GCV. Alhoewel zij pertinent is, is deze stellingname niet conform de wettelijke bepalingen zolang de 
tekst van artikel1 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 niet is aangepast. 



balans moeten opstellen in de mate zij ten minste 100 werknemers tewerkstellen. Dit cijfer zal 
vanaf het boekjaar 1998 of 1998/99 op 20 werknemers word en teruggebracht. 

Zijn eveneens uit het toepassingsgebied uitgesloten: 
- de publiekrechtelijke rechtspersonen niet onderworpen aan de wet van 17 juli 1975; 
- de privaatrechtelijke rechtspersonen met een bezetting van minder dan 100 werknemers 

(minder dan 20 werknemers vanaf boekjaar 1998 of 1998/99). 

Met betrekking tot de consolidatie kan gesteld worden dat ondernemingen, die onder de con
solidatieplicht vallen, geen geconsolideerde sociale balans moeten opstellen. 

3.2.lnhoud 
Het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 betreffende de sociale balans, genom en in uitvoe
ring van de wet van 22 december 1995, is geen op zichzelf bestaand besluit, want het voegt 
bepalingen in en wijzigt andere bepalingen die genomen zijn in uitvoering van de boekhoud
wet; er kan dan ook gesteld worden dat de sociale balans, door integraal deel uit te maken van 
de jaarrekening, aan alle regels van de jaarrekening onderworpen zal zijn. 

Een eerste gevolg daarvan is reeds dat bij het schema van de jaarrekening een nieuwe bijla
ge wordt bijgevoegd, dewelke drie bladzijden omvat voor het volledig schema van de jaarre
kening en twee bladzijden voor het verkort schema. (Schema's opgenomen in bijlage 3) 

De volledige versie omvat vier delen waarin de volgende punten worden behandeld: 

- deel 1 : een staat van de tewerkgestelde personen met uitsplitsing tussen de werknemers 
die in het personeelsregister ingeschreven zijn, de uitzendkrachten en de ter beschikking 
van de onderneming gestelde personen; 

- deel 2: een tabel van de personeelsbewegingen tijdens het boekjaar, met een uitsplrtsing tus
sen binnenkomende en vertrekkende werknemers; 

- deel3: een staat betreffende de toepassing, in de loop van het boe~aar, van de maatrege-
len genom en ten gunste van de tewerkstelling; 

- deel4: inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers in de loop van het boekjaar. 

In de verkorte versie moeten minder opsplitsingen gemaakt worden. De voornaamste ver
schillen bestaan uit de volgende items: 

• de voordelen bovenop het loon voor de werknemers, ingeschreven in het personeelsregis
ter, moeten niet ge'lsoleerd worden; 

• over uitzendarbeid en terbeschikkingstelling van werknemers moeten geen inlichtingen ge
geven worden; 

• de cijfers over de personeelsbewegingen (indienst- en uitdiensttreding) moeten slechts glo
baal gegeven worden; 

• het financieel voordeel van bepaalde maatregelen genomen ten gunste van de tewerkstel
ling, moet niet openbaar worden gemaakt: conventioneel halftijds brugpensioen, volledige 
loopbaanonderbreking en vermindering van de arbeidsprestaties (deeltijdse loopbaanon
derbreking). 

De criteria die weerhouden word en voor het opstellen van een volledig schema of van een 
verkort schema van de sociale balans, zijn onvermijdelijk identiek aan de criteria die voor de jaar-
rekening van de betrokken ondernemingen worden gebruikt. 31 



De andere privaatrechtelijke rechtpersonen, die niet onderworpen zijn aan de neerlegging van 
hun jaarrekening, zullen een ander criterium hanteren: degenen die minstens 50 werknemers 
tellen zullen een sociale balans volgens het volledig schema opstellen, terwijl de and ere voor 
het verkort schema zullen kunnen kiezen. 

3.3. Datum van inwerkingtreding 
Volgens de tekst van het koninklijk besluit zal de sociale balans voor de eerste maal moeten 
opgesteld worden voor het boekjaar dat een aanvang neemt na 31 december 1995. Met an
dere woorden, vanaf het boekjaar 1996 (of 1996/97) bestaat voor de ondernemingen die aan 
de nieuwe bepalingen onderworpen zijn, de verplichting om in hun jaarrekening de sociale 
balans te verwerken. Aangezien er in het opgelegde model een cijfervergelijking met het vo
rige boekjaar is opgenomen, betekent dit onbetwistbaar dat ook elementen van de sociale 
balans 1995 verzameld moeten worden ! 

Ondanks het feit dat de volledige sociale balans voor de eerste keer pas voor het boekjaar 
1996 moet opgesteld word en , verplicht het uitvoeringsbesluit alle ondernemingen met min
stens 20 werknemers om een sociale balans in verkorte vorm voor het boekjaar 1995 op te stel
len. Deze vereenvoudigde versie bevat geen vergelijking met het vorig boekjaar (1994) en 
moet afzonderlijk neergelegd worden, ten laatste drie maanden na de datum van publicatie 
van de bepalingen betreffende de sociale balans in het Belgisch Staatsblad; dit wil zeggen 
dat deze verkorte sociale balans geen ge'fntegreerd stuk van de jaarrekening 1995 uitmaakt. 

De verkorte versie van de sociale balans 1995 geeft een overzicht van: 

- de staat van de werknemers die in het personeelsregister zijn opgenomen en, voor de on
dernemingen die gewoonlijk een volledig schema van de jaarrekening neerleggen, van de 
uitzendkrachten en de ter beschikking van de onderneming gestelde personen; 

- de staat over de toepassing, tijdens het boekjaar, van de maatregelen ten gunste van de te-
werkstelling. 

Dit document dient neergelegd te worden binnen de drie maanden na de publicatie van het 
koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad of 7 rnaanden na de afsluiting van het boekjaar, in
dien deze datum zou vallen na de voorgaande. Voor een groot aantal van ondernemingen 1 zal 
de uiterste datum voor de neerlegging 3 maanden na de datum van publicatie in het Belgisch 
Staatsblad zijn, met andere woorden v66r het einde van de maand november van dit jaar. 

Deze overgangsregeling, voorzien voor ondernemingen die tenminste 20 werknemers tellen, 
geldt eveneens voor de andere privaatrechtelijke rechtspersonen die tenminste 1 00 werkne
mers tewerkstellen. Deze laatste zijn meestal de ondernemingen die, aangezien hun aantal 
werknemers boven de 100 uitstijgt, een ondernemingsraad hebben opgericht. 

Deze moeten ook voor het laatst begonnen boekjaar v66r 31 decernber 1995 de verkorte 
vorm van de sociale balans invullen, waarin twee van de vier delen van de sociale balans zijn 
opgenomen (eerste en derde deel). 

32 1 De ondernemingen die hun jaarrekening afsluiten op 31 decernber rnaken hiervan deel uit. 



3.4. Controles 
De sociale balans maakt wezenlijk deel uit van de jaarrekening; in de mate dat de ondememing, 
op grond van artikel64, § 2 VennW., niet afwijkt van de verplichting er een te benoemen, zal 
de bedrijfsrevisor bijgevolg belast worden met de controle van de inlichtingen betreffende de 
sociale balans op dezelfde wijze als de andere inlichtingen die in de jaarrekening zitten ver
vat. 

Het verkort schema van de sociale balans betreffende het boekjaar 1995 of 1995/96 zal niet 
in de jaarrekening worden ge'integreerd en zal niet aan de controle van commissarissen-re
visoren worden onderworpen in het kader van hun opdracht van verslaggeving bij de jaarre
keningen. Wanneer de jaarrekeningen 1996 of 1996/97 gecontroleerd zullen worden, zullen de 
commissarissen-revisoren geconfronteerd worden met een document dat vergelijkende ge
gevens van twee boekjaren weergeeft en waarvan de gegevens nog geen voorwerp hebben 
uitgemaakt van een vroegere controle. 

Eveneens zal, bij de opsteliing van de jaarrekening van 1996 of 1996/97, deze van 1995 of 
1995/96 gedeeltelijk worden herwerkt, in de mate dat: 

- het punt XII.C.1 de inlichtingen met betrekking tot het personeel, ingeschreven in het per
soneelsregister, uitsplitst. 

- het punt XII.C.2 andere elementen betreft tengevolge van de gewijzigde inhoud van de 62-
rekening. 

Een punt XII.G met betrekking tot uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming 
gesteld person eel zal in de toelichting worden opgenomen. De toevoeging van dit punt XII.G 
zal ook de verwerking met zich meebrengen van vergelijkende cijf~rs van de resultatenreke
ning van het vorig boekjaar. De overdracht mag op geen enkele manier een fiscale impact 
doen ontstaan gezien zij zich beperkt tot de rubrieken 11.8 en II.C van de resultatenrekening. De 
mededeling van de herwerkte cijfers kan desalniettemin een probleem stellen van bekendma
king van gegevens in de mate dat het bed rag van de overdracht kan worden bekomen (ten
minste voor het volledig schema) door de cijfers voor en na de herwerking te vergelijken. Het 
nieuwe schema van punt XII van de toelichting zou in februari 1997 beschikbaar moeten zijn. 

De controle van het opstellen van de sociale balans, de mededeling ervan aan de ondernemings
raad en de neerlegging bij de Nationale Bank van Belgie zal worden uitgevQerd door de soci
ale inspecteurs en controleurs van de administratie van de arbeidsbetrekkingen en -regle
mentering van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid alsook door de bijzondere 
commissarissen van de dienst bedrijfsorganisatie van het bestuur handelsbeleid van Ministe
rie van Economische Zaken. 

3.5. Neerlegging van de sociale balans 
De ondememingen, die onderworpen zijn aan de bepalingen van het nieuw koninklijk besluit, 
delen de informatie aan de Nationale Bank van Belgie mee, tegelijkertijd met het neerleggen 
van hun jaarrekening, gezien het feit dat de sociale balans er deel van uitmaakt, overeenkom
stig de bepalingen in artikel 80 Venn. Wet. (pagina's C22 tot C24 en A 12 tot A 13). 

De ziekenhuizen, de interbedrijfsgeneeskundige diensten die beantwoorden aan de voor-
waarden van artikel12 § 2 van de wet van 17 juli 1975 en de andere privaatrechtelijke rechts- 33 
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person en die niet onderworpen zijn aan het neerleggen van hun jaarrekening bij de Nationa
le Bank van Belgie, moeten dit document neerleggen (zonder kosten) bij de NBB binnen de ze
ven maanden na de afsluiting van hun boekjaar (artikel 20 van het koninklijk besluit van 4 au
gustus 1996). 

De bijkantoren of centra van werkzaamheid van ondernemingen naar buitenlands rechtin Bel
gie leggen de sociale balans neer, samen en volgens dezelfde modaliteiten voorzien voor het 
neerleggen van de jaarrekening van de buitenlandse onderneming (artikel 18, lid 4 van het 
koninklijk besluit van 4 augustus 1996). 

Het is bevreemdend vast te stellen dat het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 een con
trole voorziet op de neerlegging van de sociale balans aan de Nationale Bank van Belgie door 
de sociale inspecteurs en controleurs van de administratie terwijl, gezien de antwoorden op re
cente pariementaire vragen 1, geen enkele gelijkaardige bepaling dit voorziet voor de jaarre
kening en de documenten die bij haar neerlegging bij de jaarrekening te voegen zijn en dit ter
wijl de sociale balans wezenlijk deel uitmaakt van de jaarrekening. 

3.6. Statistische verwerking en verspreiding van de informatie 
Vanaf het ogenblik dat de sociale balansen op de Balanscentrale worden neergelegd en de in
lichtingen van de open bare instellingen van sociale zekerheid worden bekomen, is de Natio
nale Bank van Belgie ermee belast de sociale inlichtingen te verzamelen om een gegevensbank 
te ontwerpen. 

De geglobaliseerde studies over de werkverschaffing kunnen door de Nationale Bank van 
Belgie, het Federaal Planbureau en het Nationaallnstituut voor de Statistiek worden opge
maakt; deze drie instellingen beschikken over een wederzijdse en kosteloze toegang tot hun 
gegevensbanken. 

De paritaire Comites en subcomites, de Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het 
Bedrijfsleven kunnen vragen dat er geglobaliseerde statistieken worden opgemaakt voor de sec
toren of subsectoren die onder hun bevoegdheid vallen. De individuele gegevens kunnen in dit 
kader slechts voorwerp uitmaken van besprekingen in deze organen in de mate dat de be
trokken onderneming hiermee instemt. 

De Nationale Bank van Belgie is eveneens gemachtigd om statistieken op te maken betref
fende het geheel of een gedeelte van de gegevens die zijn opgenomen in de documenten die 
haar werden toegezonden, volgens door de Minister van Economie, de Minister van T ewerk
stelling en Arbeid en de Minister van Kleine en Middelgrote Ondernemingen goedgekeurde 
modaliteiten. 

De ambtenaren aangewezen door dezelfde Ministers, door de Nationale Arbeidsraad of door 
de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven hebben eveneens toegang tot deze gegevensban
ken voor studie-, analyse- of evaluatiedoeleinden die het niveau van de individuele onderne
mingen overstijgen. 

1 Vraag 41 gesteld op 28 december door de Volksvertegenwoordiger, de Heer E. Bertrand, (G.Z., 1995-1996 -
Kamer van Belgische Volksvertegenwoordigers - n035). 



De sociale balans is toegankelijk voor derden in het algemeen volgens dezelfde modaliteiten 
als de jaarrekening waarvan zij deel uitmaakt. Wij herinneren eraan dat op grond van artikel 
21 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 op de openbaarmaking van akten en 
stukken van vennootschappen en ondernemingen, de NBB belast is met de verspreiding van 
de jaarrekening en documenten die samen met de jaarrekening worden neergelegd, zoals bij
voorbeeld het verslag van de commissaris-revisor. 

Wat betreft de sociale balansen die op grond van artikel 20 van het koninklijk besluit van 4 au
gustus 1996 worden neergelegd door de ondernemingen die niet zijn onderworpen aan de 
neerlegging van hun jaarrekening, kan men zich de vraag stellen over de verspreiding van de
ze documenten door de Nationale Bank van Belgie ten aanzien van derden in het algemeen. 
Na lezing van de commentaren van het verslag aan de Koning dat voorafgaat aan het konink
lijk besluit van 25 november 1991 met betrekking tot artikel 2, lid 1, stellen we vast dat de 
verspreiding waarmee de NBB is belast, niet slaat op de documenten die gs(soleerd (buiten 
de jaarrekening) werden overgemaakt. 

Hieruit volgt eveneens dat de sociale balans betreffende het boekjaar 1995 (of 1995/96) niet 
door de Balanscentrale ten aanzien van derden zal worden verspreid omdat de vereenvou
digde versie van de sociale balans niet in de jaarrekening van dit boekjaar werd opgenomen. 

3.7. Strafsancties 
Artikel 47 van de wet van 22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van het 
meerjarenplan voor werkgelegenheid voorziet bij overschrijding van de bepalingen vervat in 
het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 gelijkaardige sancties als deze gestipuleerd in arti
kel17 van de wet van 17 juli 1975. 

3.S. Schematische voorstelling van het toepassingsgebied 
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4. SPECIFIEKE ASPECTEN 

Liever dan alle rubrieken te doorlopen met vermelding van hun definitie -zoals opgenomen of 
in de tekst zelf van het koninklijk besluit of in de methodologische toelichting van de NBB
leek het ons interessanter om beide stukken in bijlage op te nemen en een detail analyse te 
maken van een aantal specifieke punten. 

Een tiental begrippen die aan bod komen in de sociale balans verdienen of vergen 1 wel een 
specifieke toelichting omdat het naargelang van het geval gaat om: 

- technische begrippen die de tot dusver gebruikte verwijzingen wijzigen; 
- nieuwe begrippen die vroeger niet werden gehanteerd; 
- begrippen waarvan de interpretatie -en dus ook de controle- moeilijkheden zou kunnen op-

leveren. 

Gemakkelijkheidshalve hebben wij voor onze analyse de vier staten gevolgd die samen de 
sociale balans uitmaken. 

4.1. Staat van de tewerkgestelde personen 
Het begrip aantal werknemers, het begrip berekening van het aantal gepresteerde uren, het 
bedrag van de personeelskosten, het probleem van de beheerders die een ze/fstandig sta
tuut hebben, van wat verstaan dient te worden onder de begrippen uitzendkrachten en per
sonen ter beschikking gesteld van de onderneming en het vermogen van de voordelen bo
venop het loon komen achtereenvolgens aan bod. 

4.1.1. Aantal werknemers 
Het aantal tewerkgestelde werknemers is a~ijd, in het leven van de ondememing in het a1gemeen 
en voor het boekhoudberoep in het bijzonder, een belangrijk en delicaat begrip geweest. 

De dubbelzinnigheid rond het beg rip heeft te maken met de definities die in de verschillende 
wetlelijke bepalingen worden gegeven. Wij citeren bij wijze van voorbeeld: 

- de boekhoudwetgeving van toepassing tot augustus 1996 bepaalde dit beg rip in artikel 
12, § 1, lid 1 (oud) van het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot uitvoering van de 
wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen als 
volgt: «Het gemiddeld aantal werknemers bedoeld in artikel 12, § 2 van hogergenoemde 
wet is het gewone rekenkundig gemiddelde van het aantal tijdens het boekjaar tewerkgestel
de personen. Oit gemiddelde wordt bekomen door het totaal der gedurende het jaar ge
presteerde arbeidsdagen en daarmee gelijkgestelde dagen te delen door het aantal ar
beidsdagen in de onderneming; daarbij wordt elke prestatie, ongeacht de duur ervan, 
beschouwd als een werkelijke arbeidsdag»; 

- de R.S.Z. bepaalt dit beg rip in het statistiekraam voor de kwartaalaangifte, op de volgende 
manier ,<Aantal verzekeringsplichtige werknemers = totaal der werknemers die op de perso
nee/sstaten vermeld zijn, verminderd met het aantal werknemers die v66r de laatste dag 
van het kwartaal hetzij overleden, hetzij gepensioneerd of met brugpensioen gegaan, het
zij in loopbaanonderbreking en de andere werknemers, van wie de arbeidsovereenkomst 
v66r de laatste dag van het kwartaal beeindigd is»; 

1 Alhoewel sommige begrippen nog het voorwerp uitmaken van discussies betreffende hun interpretatie, lijkt het 
nuttig een overzicht te bieden van de delicate punten en een standpunt te formuleren op basis van de tot nu 39 
toe gepubliceerde informatie (wet, koninklijk besluit en toelichting opgenomen in bijlage). 
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- de wetgeving 1 met betrekking tot de laatste sociale verkiezingen van begin 1995 bepaalt dit 
begrip door toevoeging van drie elementen: 

Voltijdse werknemers of tenminste 3/4 voltijds: 
totaal aantal kalenderdagen van inschrijving 

van de werknemer in het personee/sregister in 1994 

365 

Oeeltijdse werknemers (minder dan % voltijds): 

Uitzendkrachten: 

(totaal aantal kalenderdagen van inschrijving 
van de werknemer in het personeelsregister in 199412 

365 

totaal aantal kalenderdagen van inschrijving in de bijlage 
bij het personeelsregister voor het 4de kwartaal 19942 

92 

Aantal tewerkgestelde personen = (1) + (2) + (3). 

(1 ) 

(2) 

(3) 

Wij blijven niet stilstaan bij de schijnbare verschillen. Het begrip tewerkgestelde werknemers, 
refereert, naargelang van het geval, aan een aantal natuurlijke personen of aan een aantal per
sonen in voltijdse equivalenten berekend. 

Het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 betreffende de sociale balans voert een duidelijk 
onderscheid in tussen de begrippen gemiddeld aantal werknemers enerzijds en aantal werk
nemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten anderzijds. 

Artikel 7 van het koninklijk besluit van 1996 heeft de definities van artikel 12, § 1, lid 1 van het 
koninklijk besluit van 12 september 1983 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 vervan
gen als volgt: 

• Het gemiddeld aantal werknemers bedoeld in artikel12, § 2, van de wet van 17 juli 1975 is 
het gemiddelde van het per einde van elke maand van het boekjaar in het krachtens het 
koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 gehouden personeelsregister ingeschreven 
aantal werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten. 

• Het aantal werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten is gelijk aan het arbeidsvolume 
teruggebracht tot voltijds tewerkgestelde equivalenten, te berekenen voor de deeltijdse 
werknemers op basis van het conventioneel aantal te presteren uren, gerelateerd ten op-

1 Artikel 4 van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 betreffende de ondememingsraden en de comites 
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen (Belgisch Staatsblad. 2 september 1994) en 
artikel 6 van het koninklijk beslurt van 12 august us 1994 tot vaststelling van de berekeningswijze van het 
gemiddelde van de uitzendkrachten die door een gebruiker word en tewerkgesteld (Belgisch Staatsblad, 
2 september 1994) 

2 Wanneer het werkelijke uurreoster van een uitzendkracht niet de drie vierden bereikt van het uurrooster dat het 
. zijne zou zijn geweest indien hij voltijds tewerkgesteld was, wordt het totaal aantal kalenderdagen waarop hij in 

de bijlage bij het personeelsregister ingeschreven werd, gedeeld door !wee. 



zichte van de normale arbeidsduur van een vergelijkbare voltijdse werknemer (referentiewer
knemer), 

A. Gemiddeld aantal werknemers dat in het personeelsregister is ingeschreven 

Artikel 6, 2° van het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 (3e definitie) omschrijft het gemid
deld aantal werknemers dat in het personeelsregister is ingeschreven als het gemiddelde 
van de werknemers die op het einde van elke maand van het boekjaar in het personeelsre
gister zijn ingeschreven, 

De methodologische toelichting vult de definitie verder aan (rubriek 1 aa, kolommen 1 en 2) 
en verduidelijkt dat het gemiddelde als volgt wordt berekend: 

• bij het afsluiten van het boekjaar wordt het aantal actieve werknemers dat op het einde 
van elke maand in het personeelsregister is ingeschreven opgetel9; 

• het totaal wordt vervolgens gedeeld door het aantal maanden dat het boekjaar bestrijkt, 

De nieuwe berekening heeft als grondslag het personeelsregister, een fundamenteel sociaal 
bescheid waarvan het houden wordt geregeld in het koninklijk besluit nr, 5 van 23 oktober 
1978 (Belgisch Staatsblad, 2 december 1978) en schrijft een «maandgemiddelde» voor (in 
tegenstelling b,v, tot het daggemiddelde dat voor de sociale verkiezingen wordt gehanteerd), 

Concreet betekent dit dat onderstaande tabel in de loop van het boekjaar moet worden bijge
houden ter voorbereiding van de per einde boekjaar te maken berekeningen, 

I. TABEl OP TE STEllEN TIJDENS HET BOEKJAAR 

OR het einde van de maand 

Januari 
Februari 
Maart 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Augustus 
September 
Oktober 
November 
December 

Totaal 

Gemiddeld aantal 

Aantal werknemers ingeschreven 
in het personeelsregister 

Voltijds Oeeltijds 

(1 ) 

(1) /12 

(2) 

(2) / 12 41 
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Volgende punten verdienen een bijzondere aandacht: 

- er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de personen die voltijds en dee~ijds zijn 
tewerkgesteld; 

- de laatste dag van de maand dient a1s referte voor de berekening van het aantal werknemers; 

- het vereenvoudigd schema van de sociale balans voor 1995 (of 1995/96) verduidelijkt, in 
een voetnoot, dat het aantal kan vermeld worden met een cijfer na de komma. 

Wanneer de tabel in de loop van het boekjaar wordt bijgehouden, geeft deze methode geen 
aanleiding tot bijzondere moeilijkheden. Wel is het echter zo dat vanwege de opeenvolgen
de rangorde in de opsteliing van het personeelsregister, een berekening a posteriori van het 
gemiddeld aantal personen moeilijk is. De inschrijving in het register verloopt inderdaad in 
chronologische volgorde, en de vertrekken worden niet samengevat. Alle bladzijden van het 
register moeten dan ook worden overlopen om te weten op welke datum werknemers de on
derneming hebben verlaten. 

Wanneer de berekening a posteriori moet worden gemaakt, verdient het de voorkeur uit te 
gaan van het totaal aantal-ingeschreven onder het laatste nummer in het register- en dan te
rug te gaan in de tijd via de verschiliende inschrijvingen in het register zodat geleidelijk de in
vloed van de bewegingen in de loop van het boekjaar (pro rata van het aantal maanden) en het 
aantal werknemers die de ondememing voor het einde van het boekjaar hebben verlaten naar 
voren komt. 



Onderstaande tabel illustreert dit geval: 

11. TABEL VOOR DE A POSTERIORI SAMENSTELLING VAN HET AANTAL INGESCHREVEN WERKNEMERS: 

1) T otaal aantal werknemers ingeschreven in het 
register op 31/12/95: 

2) Vertrekken v66r 1/1/95: 
3) Bewegingen in de'loop van het boekjaar: 

Ingetreden Datum van 
inschrijving 

1 persoon 01/07/95 
1 persoon 01/07/95 

Uitgetreden 

1 persoon 01/01/94 

1 persoon 
1 persoon 
1 persoon 

01/09/93 
01/01/92 
01/01/85 

Datum van 
de beweging 

01/07/95 
01/07/95 

05/01/95 

27/09/95 
26/02/95 
31/03/95 

Aantal 
maanden 

-6 
-6 

- 12 

-4 
- 11 
- 9 

46 person en 
- 1 0 personen 

Bezettings-
graad 

voltijds 
voltijds 

halftijds 

voltijds 
voltijds 
voltijds 

Invloed van de bewegingen: - 48 maanden - 4 personen 

4) Gemiddeld aantal tijdens het boekjaar: 32 person en 

Opmerking 

geen correctie 
van de bezet
tings-graad 
wat betreft het 
volledige jaar 

altijd inge
schreven de 
laatste dag 
van de maand 

B. Gemiddeld aantal tewerkgestelde werknemers omgerekend in voltijdse 
equivalenten 

Artikel 6, 2° van het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 (4e definitie) bepaalt het aantal 
werknemers in VTE als zijnde het volume aan arbeid uitgedrukt in VTE, te berekenen voor de 
deeltijds werknemers op basis van het contractuele aantal te presteren uren in verhouding 
tot de normale arbeidsduur (referentiewerknemer), 

De methodologische toelichting (rubriek 100, kolommen 3 en 4) verduidelijkt verder dat dit 
aantal moet overeenstemmen met het aantal werknemers dat op het einde van elke maand van 
het boekjaar is ingeschreven, uitgedrukt in voltijdse equivalenten (VTE), 

Op het einde van elke maand wordt een voltijdse werknemer beschouwd als een eenheid en 
het gemiddeld aantal wordt berekend door de som van voltijdse werknemers op het einde 
van elke maand te delen door het aantal maanden van het boekjaar, 43 
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Dee!tijdse betrekkingen moeten in volledige arbeidsjaren worden omgerekend. De omreke
ning van een deeltijdse betrekking in voltijds equivalent gebeurt middels de verhouding tus
sen het contractuele aantal dat die deeltijdse werknemer in de loop van het boekjaar moet 
werken en het aantal uren dat normal iter door een vergelijkbare voltijdse werknemer wordt 
gepresteerd. De berekening wordt op het einde van elke maand van het boekjaar gemaakt. 

Het gemiddelde aantal werknemers dat wordt verkregen voor de voltijdse betrekkingen, ener
zijds, en dat voor de in voltijdse equivalenten omgerekende deeltijdse betrekkingen, ander
zijds, worden vervolgens opgeteld. 

Het voltijds equivalent (VrE) van de voltijdse werknemers stemt onvermijdelijk overeen met 
het hierboven besproken gemiddeld aantal werknemers (sub A). Maar de omrekening in vol
tijdse equivalenten voor de deeltijdse werknemers vergt wel enige toelichting. 

Zoals we hierboven hebben uiteengezet, is de omrekeningsbasis voor VTE het contractueel aan
tal te presteren uren in vergelijking met de normale arbeidsduur. In de praktijk is het zo dat 
de normale voltijdse werknemer of referentiewerknemer van de ene sector tot de andere (en 
zelfs van de ene onderneming tot de and ere) kan verschillen en dan ook nooit als een abso
lute referentie kan worden beschouwd. De sociale wetgeving beperkt inderdaad de maximum 
arbeidsduur tot 40 u. per week, maar die grens kan -en wordt ook vaak- beperkt worden 
door collectieve arbeidsovereenkomsten die algemeen bindend werden verklaard bij konink
lijk besluit. 

Met andere woorden, voor de interpretatie zal het tewerkstellingsvolume (VrE) in verband 
moeten worden gebracht met het paritair comite waaronder de onderneming ressorteert. De
ze opmerking is bijzonder belangrijk voor de analyse van het aantal gepresteerde uren die we 
hierboven hebben uiteengezet (zie 4.1.2.). 

We merken op dat de jaarlijkse pro rata berekening dezelfde is als voor de berekening van 
het gemiddelde aantal uren. Wanneer b.v. een werknemer voor 50 % wordt aangeworven op 
1 juli van een boekjaar dat twaalf maanden telt en afsluit op 31 december, wordt hij beschouwd 
als een 0,25 voltijds tewerkgestelde werknemer (0,50 x 6/12) voor de berekening van rubriek 
100, kolom 3. 

4.1.2. Gepresteerde uren 
Artikel 6, 2° van het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 (vijfde definitie) omschrijft het be
grip gepresteerde uren als de effectief gewerkte arbeidsuren, dus zonder vakantie, ziek
teverzuim, kort verzuim en alle overige uren verloren door staking of om het even welke ande
re reden. 

De toelichting die uitgegeven werd door de NBB parafraseert de tekst van het koninklijk be
sluit en voegt daar een paar details aan toe (rubriek 101): 

«het aanta! effectief gepresteerde uren omvat het totaa! van het aanta! tijdens het jaar effec
tief gepresteercie en bezo/digde uren, dat wit zeggen dat geen rekening wordt gehouden 
met niet-bezo!digde overuren, jaarlijkse vakantie, ziektever!of, kort verzuim en de wegens sta
king of om andere redenen verloren gegane uren." 



Vervolgens komt in de methodologische toelichting van de NBB een eerste berekeningswijze 
-de eenvoudigste omdat zij in principe kan toegepast word en op om het even welke werk
gever- op basis van de RSZ-aangifte aan bod. 

Wij moeten hier opmerken dat deze methode op basis van de RSZ-aangiften, hoe dan ook 
alieen maar een raming kan bieden van het aantal gepresteerde uren. Die aangifte maakt het 
inderdaad niet mogelijk het aantal bezoldigde maar niet gepresteerde arbeidsdagen te bepa
len: een deel wordt afzonderlijk opgenomen in kolom 1 Ob gelijkgestelde dagen doch bepaal
de bezoldigde maar niet gepresteerde dagen worden verder opgenomen in kolom 9a tussen 
het aantal arbeidswerkdagen. 

Bij wijze van voorbeeld kunnen we aanhalen, buiten de «conventionele» vakantiedagen (na
melijk de dagen die bovenop de wettelijke voorschriften worden toegekend ): 

- de feestdagen 
- de dagen met gewaarborgd loon (week- of maandloon) 
- de dagen van «klein verlet» (afwezigheden van korte duur) 
- de dagen die overeenstemmen met een opzeggingsvergoeding (niet gepresteerde voor-

opzeg) 

In onderstaande tabelien vinden we een overzicht van de theoretische manier om te vertrek
ken vanuit de RSZ-Iijsten (voor een sector waar de wekelijkse arbeidsduur bij voorbeeld op 
35 uur is vastgesteld): 

45 
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Overzicht A Handarbeiders 

Voltijds 

1 e trimester 
2e trimester 
3e trimester 
4e trimester 

T otaal aantal bezoldigde dagen 1 2 (1) 

C "ft' .. , t wekelijkse arbeidsduur (2) oe IGlen :--'-----
53 

(A) Aantal gepresteerde uren = (1) * (2) 

Oeeltijds 

1 e trimester 
2e trimester 
3e trimester 
4e trimester 

(8) Aantal gepresteerde uren = 

TOT AAL AANTAL GEPRESTEERDE UREN (A) + (8) 

Aantal arbeidsdagen 
(Kolom 9a) 

~=7 
5 

Aantal bezoldigde uren 
(Kolom 11) 

De «conventionele» vakantiedagen (die bovenop de wettelijke verplichtingen worden toegekend) warden in 
feite behandeld als vergoede dagen, vandaar een scheeftrekking in de berekeningen, 

2 Indien de duur van de dagprestaties veranderlijk is, wardt het aantal dagen bekomen op basis van een lineair 
driemaandelijks gemiddelde, 

3 Het bestaan van de «andere stelsels" kamt in de toelichting niet aan bad. 



Overzicht B Hoofdarbeiders 

Voltijds 

1 e trimester 
2e trimester 
3e trimester 
4e trimester 

T otaal bezoldigde dagen 1 

- Vakantie2 

- Ziekte ten laste van de onderneming2 

- Feestdagen2 

- Vergoede afwezigheden2 

T otaal aantal gepresteerde dagen (1) 

C "ffi ... t Wekelijkse arbeidsduur (2) oe IClen : ---'-----
5 1 

(A) Aantal gepresteerde uren = (1) * (2) 

Oeeltijds 

1 e trimester 
2e trimester 
3e trimester 
4e trimester 

(B) Aantal gepresteerde uren = 

TOT AAL AANTAL GEPRESTEERDE UREN (A) + (8) 

Aantal arbeidsdagen 
(kolom ga) 

35 = 7 
5 

Aantal bezoldigde uren 
(Kolom 11) 

In beide bovenstaande tabellen blijkt dat het nodig is de inlichtingen die op de RSZ-aangifte 
staan aan te vullen. Bovendien is het ook zo dat in een aantal gevallen de overzichten die bij 

1 Zie voetnoten bij overzicht A. 

2 De vraag kan gesteld worden of die informatie gemakkelijk in samengevatte en betrouwbare vorm beschikbaar is. 47 
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de RSZ -aangiften worden gevoegd rechtstreeks onder de vorm van diskette worden door
gestuurd. Die overzichten zijn dan ook niet meer onder afgedrukte vorm beschikbaar. 

Wanneer de administratieve organisatie van de betrokken onderneming zulks mogelijk maakt, 
kunnen de werkzaamheden ondersteund worden door de samenvattende bescheiden be
treffende de lonen van het personeel. 

In de praktijk is het inderdaad zo dat een groot aantal ondernemingen werken me~ een loon
software die verschillende samenvattende listings genereert, of een beroep doen op een so
ciaal secretariaat dat precieze informatie beschikbaar kan stellen. 

Natuurlijk zal het feit dat de verplichte opstelling van een sociale balans in zekere mate retro
actief is (cfr. 3.3. Inwerkingtreding) voor een aantal problemen zorgen: het vereenvoudigd 
schema zal vermoedelijk siechts ingevuld kunnen worden rniddels het hanteren van een aan
tal forfaitaire schattingen. Deze hoeven echter het getrouwe beeld van de sociale balans niet 
te vervalsen, mits de gebruikers het principe van het relatieve belang dat elke jaarrekening 
onderbouwt aanvaarden (zie Hoofdstuk 6 Controle van de sociale balans). 

Op basis van de eerste toepassingspogingen werd al een element ontdekt dat van aard is 
een scheeftrekking van de sociale balans te veroorzaken, namelijk de langdurig zieken. 

Die werknemers blijven inderdaad in het personeelsregister ingeschreven en be'invloeden dan 
ook het gemiddeld aantal werknemers en het in VTE tewerkgesteld personeel, terwijl zij, na 
een ziekteperiode van meer dan twaalf maanden, uit de loonfiches en de R.S.z.-lijsten worden 
geschrapt. 

Deze strikte interpretatie van de bepalingen in het koninklijk besluit wordt evenwel genuan
ceerd door de methodologische toelichting die in de deflnitie van het gemiddeld aantal werk
nemers (rubriek 100) de uitdrukking "het aantal actieve werknemers» ingeschreven in het re
gister gebruikt. 

Naast het probleem van een zekere overwaardering van het effectieve personeelsbestand, 
zal deze situatie ook de analyse van de productiviteit van het personeel be'invloeden: aange
zien deze werknemers geen enkel uur arbeid presteren, zal het "prestatiepercentage» -dat 
kan omschreven worden als de verhouding tussen het aantal gepresteerde uren (rubriek 101) 
en het theoretisch maximum aantal uren dat kan worden gepresteerd (rubriek 100 x jaarcijfer 
van presteerbare uren)- naar beneden word en getrokken. 

De beste manier om dit probleem te verhelpen bestaat erin het aantal person en die langdu
rig ziek zijn uitdrukkelijk te vermelden, als dit aantal aanzienlijk is. Dit zou eventueel kunnen 
opgenomen worden in een latere versie van de sociale balans of in een niet verplichte bijla
ge tot de officiele schema's. 

4.1.3. Personeelskosten 

De methodologische toelichting, uitgegeven door de NBB preciseert dat de personeelskosten, 
opgenomen onder rubriek 102, alleen de bezoldigingen omvatten die worden toegekend aan 
de in het personeelsregister ingeschreven werknemers, net als in de rekening 62. en in de 
toelichtingen C.15 (of A.1 0) bij de jaarrekeningen. 



De personen verbonden aan de onderneming met een arbeids- of een stagecontract worden 
bijgevolg opgenomen onder punt 102. De kosten ten laste van de onderneming met betrek
king tot de uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld aan de onderneming daar
entegen worden opgenomen onder rubriek 152 van de sociale balans (rekening 617). Mer
ken we eveneens op dat personen die onder een zelfstandigenstatuut werken niet zijn 
opgenomen onder rubriek 102. 

Het genormaliseerd schema van de sociale balans opgesteld door de NBB voorziet tevens 
een splitsing van personeelskosten naargelang de werknemers voltijds of deeltijds zijn tewerk
gesteld. Om de rubrieken 1021 en 1022 te kunnen vervolledigen, verdient het aanbeveling 
elke rekening met betrekking tot personeelskosten opgenomen onder rekening 620, onder 
te verdelen naargelang het gaat om werknemers die voltijds of deeltijds zijn tewerkgesteld. 

De kosten (andere dan bruto bezoldigingen) betreffende deze twee werknemerscategorieen 
(vol- en deeltijds) kunnen eveneens opgesplitst worden in dezelfde verhoudingen tot het totaal 
bed rag van vergoedingen van deze twee categorieen. 

De methodologische toelichting bevat eveneens twee maatregelen om het vertrouwelijk karak
ter van de verstrekte inlichtingen te bewaren: 

• Een onderneming die slechts een werknemer tewerkstelt (hetzij voltijds, hetzij deeltijds) 
hoeft kolommen 1 , 2 en 3 van rubriek 102 en kolom 3 van rubriek 103 niet in te vullen. 

• Is het gemiddelde aantal werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten (rubriek 100, ko
lom 3) groter dan 1 , maar is er slechts een werknemer die voltijds (kolom 1) of deeltijds 
(kolom 2) werkt, dan hoeft de onderneming de eerste twee kolommen van rubriek 102 niet 
in te vullen. De derde kolom moet daarentegen wel worden ingevuld. 

4.1.4. Beheerders die een zelfstandig statuut hebben 
De gegevens met betrekking tot de bestuurders, zaakvoerders en werkende vennoten kunnen 
ook moeilijkheden opleveren. In een groot aantal gevallen betreft het inderdaad person en die 
een zelfstandig statu ut hebben en dan ook niet in het personeelsregister zijn ingeschreven. 

Volgens de huidige boekhoudwetgeving moeten de bezoldigingen van die personeelscate
gorieen verwerkt worden als personeelskosten -zie rekening 6200 Bestuurders en zaakvoer
ders en advies nr. 153/1 van de CBN betreffende de werkende vennoten (Bulletin nr. 21, ja
nuari 1988). 

Een voorafgaande versie van het koninklijk besluit betreffende de sociale balans wijzigde niets 
aan de oude wetlelijke bepalingen betreffende de boekhoudkundige verwerking van de be
zoldigingen. Dit wilde zeggen dat: 

• de resultatenrekening (pagina Vol 4 of Vkt 4) had een rubriek II.C (of LC) die de vergoe
ding van die categorieen van personen vermeldde (zie rekening 6200 Bestuurders en zaak
voerders); 

• in de toelichting bij de jaarrekening (pagina Vol15 en Vkt 10) dezelfde logica werd toege
past: de toelichting XII.C.2 (of VL2) splitste rekening 62 uit in verschillende bedragen (620, 
621, 622, 623 en 624); bovendien werd de naam van de bestuurders, zaakvoerders en 
werkende vennoten (op pagina Vol1 en Vkt 1 van de jaarrekening) vermeld; 

• de sociale balans (rubriek 102 personee/skosten - Vol 22 en Vkt 12) alleen de bedragen met 
betrekking tot de werknemers, die in het personeelsregister zijn ingeschreven, vermeldde. 49 
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Het euvel, dat met deze voorstelling gepaard ging was dat de «massa» van vergoedingen van 
bestuurders en zaakvoerders kon worden bekomen door rubriek 1 02 van de sociale balans van 
rubriek 62 af te trekken, wat een probleem van vertrouwelijkheid oproept. 

Die toestand bestond al ten dele in de jaarrekening die vroeger werd opgemaakt, aangezien 
die een rubriek had met de bezoldigingen (rechtstreekse en onrechtstreekse) toegekend aan 
de bestuurders en zaakvoerders (rubriek 9503, Staat XIX.CA, pagina VoI19). 

Maar deze vermelding: 
- kwam niet voor in het verkort schema; 
- diende niet te worden ingevuld indien zij uitsluitend of hoofdzakelijk betrekking had op de toe-

stand van een identificeerbaar persoon (het geval van de afgevaardigd bestuurder in een 
kleine NV). 

Om dit euvel te verhelpen werden twee wijzigingen in het boekhoudrecht doorgevoerd: 
- enerzijds werd de omschrijving van rubriek 11.8 Diverse goederen en diensten (artikel6 van 

het koninklijk besluit van 4 augustus 1995 tot wijziging van hoofdstuk Ill, Afdeling 2 van de 
bijlage tot het koninklijk besluit van 8 oktober 1976) gewijzigd; 

- anderzijds werd een nieuwe genormaliseerde jaarrekening 618 ingevoerd (artikel8 van het 
koninklijk besluit van 4 augustus 1995 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 sep
tember 1983 betreffende het minimum rekeningstelsel). 

De «bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdoms- en overlevings
pensioenen van bestuurders, zaakvoerders en werkende vennoten, die niet worden toege
kend uit hoofde van een arbeidsovereenkomst» zullen dan ook als externe diensten worden 
verwerkt. Rubriek 11.8 (rubriek 62) (net als rubriek 102) vermeldt dan niet langer de bestuur
ders en zaakvoerders die geen personeelsleden zijn (namelijk de personen die in de beteke
nis van het arbeidsrecht een statuut als zelfstandige hebben). 

Deze optie, die vermijdt dat conclusies kunnen getrokken worden met betrekking tot de per
soneelskosten (rubriek 102). kreeg de voorkeur boven het opnemen van die categorieen in 
«tewerkgestelde werknemers». 

Deze keuze biedt: 
- enerzijds een zeker voordeel in het kader van de gebruikmaking van de sociale balans (in de 

strikte zin) in de problematiek van de wet op het concurrentievermogen en het meerjaren
plan voor werkgelegenheid; 

- anderzijds een aantal nadelen vanuit het oogpunt van een algemene bedrijfseconomische 
analyse (het gevolg is dat de zaakvoerders als «onderaannemers» worden beschouwd, wat 
indruist tegen de geest van het Europese boekhoudrecht, en de ratio's op basis van de 
toegevoegde waarde scheeftrekt). 

4.1.5. Uitzendkrachten en personeel ter beschikking gesteld 
van de onderneming 

T erecht beogen de wetgevingen op de werkgelegenheid de globale tewerkstelling en dit on
geacht de «statutaire» vorm waaronder de werkgelegenheid wordt geschapen. 

Vanuit die logica gaat de belangstelling in de sociale balans -althans volgens het volledig sche
ma- uit naar het geheel van de in de onderneming tewerkgestelde personen. Naast de infor-



matie met betrekking tot de personeelsleden die in het personeelsregister zijn ingeschreven (zie 
4.1.1.), moet de onderneming ook beschikken over gelijkaardige informatie met betrekking 
tot de uitzendkrachten en de ter beschikking van de onderneming gestelde werknemers. 

Het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 betreffende de sociale balans gebruikt de woor
den «uitzendkrachten» en «personen ter beschikking gesteld van de onderneming» in de zin 
van de wet van 24 juli 1987 (Be/gisch Staatsblad van 20 augustus 1987) betreffende de tij
delijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van 
gebruikers. 

A. De tijdelijke arbeid wordt in de eerste paragraaf van artikel 1 omschreven als «de acti
viteit die op grand van een arbeidsovereenkomst wordt uitgeoefend en tot doel heeft: 

- in de vervanging van een vaste werknemer te voorzien of 
- te beantwoorden aan een buitengewone vermeerdering van werk of 
- te zorgen voor de uitvoering van een uitzonderlijk werk.» 

De woorden «vervanging van een vaste werknemer» en «uitzonderlijk werk» zijn ook gedefin
ieerd in dit eerste artikel (paragrafen 2 en 4). 

De arbeidsovereenkomst voor uitvoering van tijdelijke arbeid wordt gesloten hetzij voor een 
bepaalde tijd, hetzij voor een duidelijk omschreven werk, hetzij ter vervanging van een vaste 
werknemer, onder de bij de wet van 24 juli 1987 gestelde voorwaarden (artikeI2). 

De reden, alsmede in voorkomend geval de duur van de overeenkomst en de red en van de ver
vanging moeten worden opgenomen in de schriftelijke overeenkomst opgesteld in het kader 
van de tijdelijke arbeid (artikel 4). 

Deze werknemers zijn personeelsleden van de onderneming, opgenomen in het personeels
register en aldus opgenomen in Staat lA van de sociale balans. 

B. De uitzendarbeid 

Het artikel 7 van de wet omschrijft: 

- het uitzendbureau: de onderneming waarvan de activiteit erin bestaat uitzendkrachten in 
dienst te nemen om hen ter beschikking van gebruikers te stellen om tijdelijke arbeid uit te 
voeren, zoals hierboven vermeld; 

- de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid: de overeenkomst waarbij een uitzendkracht zich 
tegenover een uitzendbureau verbindt om, tegen loon, bij een gebruiker tijdelijke arbeid, 
zoals hierboven vermeld, te verrichten; 

- de uitzendkracht: de werknemer die zich door een arbeidsovereenkomst voor uitzendar
beid verbindt om ter beschikking van een of meer gebruikers te worden gesteld. 

Een uitzendbureau moet erkend worden: 

- krachtens het koninklijk besluit van 3 december 1981 waarbij de activiteit van de uitzend
bureaus in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan een voorafgaande toelating wordt on
derworpen (Be/gisch Staatsblad, 12 december 1981); 

- krachtens het decreet van 6 maart 1991 van de Vlaamse Gemeenschap houdende rege
ling tot erkenning van de uitzendbureaus in het Vlaamse Gewest (8e/gisch Staatsb/ad, 
1 mei 1991); 51 
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- krachtens het decreet van 27 juni 1991 van het Waalse Gewest betreffende de erkenning 
van uitzendbureaus (Belgisch Staatsblad, 13 september 1991). 

Er word en twee overeenkomsten gesloten: een tussen de uitzendkracht en het uitzendbu
reau, de and ere tussen het uitzendbureau en de gebruiker. 

De uitzendbureaus mogen alleen dan uitzendkrachten ter beschikking van gebruikers stellen 
en deze mogen alleen dan uitzendkrachten tewerkstellen wanneer het gaat om de uitvoering 
van een in artikel1 bedoelde of toegelaten tijdelijke arbeid. (artikel 21) 

C. Het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers is het on
derwerp van een strenge reglementering georganiseerd door dezelfde wet. 

Door paragraaf 1 van artikel 31 is het elke natuurlijke persoon of rechtspersoon verboden om, 
buiten de tijdelijke arbeid en de uitzendarbeid door hen in dienst genomen werknemers, ter 
beschikking te stellen van derden die deze werknemers gebruiken en over hen enig gedeel
te van het gezag uitoefenen dat normaal aan de werkgever toekomt, behalve voor bepaalde 
bij in Ministerraad overlegd koninklijk besluit aangewezen V.Z.w.'s. 

In afwijking van deze bepaling, kan een werkgever uitzonderlijk sommige van zijn vaste werk
nemers ter beschikking stellen van een gebruiker als deze vooraf de toestemming van de door 
de Koning aangewezen ambtenaar heeft verkregen. 

De voorafgaande toestemming, bedoeld in het eerste lid van paragraaf 1 van artikel 32, is 
echter niet vereist wanneer een vaste werknemer die met zijn werkgever verbonden blijft krach
tens zijn oorspronkelijke arbeidsovereenkomst, uitzonderlijk ter beschikking wordt gesteld van 
een gebruiker: 

a) in het kader van de samenwerking tussen de ondernemingen van eenzelfde economische 
en financiele entiteit; 

b) met het oog op de kortstondige uitvoering van gespecialiseerde opdrachten die een bij-
zondere beroepsbekwaamheid vereisen. 

In die gevallen verwittigt de gebruiker minstens 24 uren vooraf de door de Koning aangewe
zen ambtenaar. 

Het uitzonderlijke karakter van het ter beschikking stellen is niet vereist, wanneer het minder
valide werknemers betreft die zijn tewerkgesteld door een beschermde werkplaats die erkend 
is op grond van de reglementering betreffende de sociale reclassering van de minder-validen 
(artikel 32, paragraaf 1). 

De overeenkomst die de werknemer met zijn werkgever verbindt, blijft gelden tijdens de peri
ode van het in paragraaf 1 van artikel 32 bedoelde ter beschikking stellen (artikel 32, para
graaf 4). 

In de praktijk gebeuren vaak overplaatsingen binnen de groep van ondernemingen; sommige 
sectoren doen gemakkelijker beroep op dergelijke overplaatsingen dan andere (b.v. in de sec
tor verzekeringen). Een overdreven gebruik van deze praktijk heeft in een aantal ondernemin
gen problemen van sociale aard tot gevolg. 

Nochtans zal al vlug blijken dat er interpretatiemoeilijkheden zijn. Hoe moet inderdaad vanuit 
bedrijfseconomisch oogpunt een onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds het begrip 
ter beschikking stellen van personeel en anderzijds onderaanneming ? 



Bij gebrek aan een nauwkeurige omschrijving van onderaanneming, is het moeilijk om op ba
sis alleen van de boekhoudkundige en administratieve bescheiden de grens tussen beide be
grippen te trekken 1 . 

Vanuit theoretisch oogpunt is de zaak duidelijk: het ter beschikking gestelde person eel komt 
onder het gezag van de gebruiker terwijl het personeel bij onderaanneming onder de verant
woordelijkheid blijft van de oorspronkelijke werkgever. In de praktijk is het niet gemakkelijk 
om te weten te komen onder wiens gezag een persoon werkt. 

V66r het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 bestonden maar weinig specifieke verplichtin
gen ter zake 2. Het besluit voert in de minimumindeling van het rekeningenstelsel een reke
ning 617 in Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van de onderneming (artikel 
8, 10 van het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 tot wijziging van het koninklijk besluit van 
12 september 1983 tot bepaling van een minimumindeling van een algemeen rekeningenstel
sel). Daardoor zullen de kosten verbonden aan diensten van dit type gemakkelijker kunnen 
worden thuisgebracht. 

We vermelden verder nog: 

- het gemiddeld aantal tewerkgestelde personen (uitzendkrachten en personeel ter be
schikking gesteld van de ondememing) wordt berekend op de wijze als voor rubriek 100, na
melijk het gemiddeld aantal personeelsleden ingeschreven in het personeelsregister op het 
einde van elke maand van het boekjaar3. 

- het aantal effectief gepresteerde uren vermeldt het totaal aantal arbeidsuren dat wer
kelijk werd gepresteerd en vergoed in de loop van het jaar, dit wil zeggen zonder rekening 
te houden met de niet vergoede overuren, de vakantie, ziekteverlof, afwezigheden van kor
te duur, de uren die ingevolge staking of om enige andere reden verloren gingen (zie de 
omschrijving hierboven). 

In dit verband is het nog nutlig dat een of meer extra-boekhoudkundige tabellen zouden wor
den aangemaakt met de informatie van de facturen die verplicht door de uitzendvennoot
schap opgesteld worden (bij voorkeur een tabel per vennootschap). 

1 Meestal zijn inderdaad slechts facturen of, in het beste geval, bestelbons beschikbaar. 

2 Met uitzondering van de werking van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 houdende vaststelling van de 
berekeninsgwijzen voor het gemiddelde van de uitzendkrachten die door een gebruiker worden tewerkgesteld 
in het kader van de voorbereiding van de sociale verkiezingen van 1995 verplicht een bijlage toe te voegen aan 
het personeelsregister waarin de uitzendkrachten werden vermeld die gedurende het 4e trimester 1994 in 
dienst waren. 

3 Zich baseren op de tewerkstelling op het einde van de maand kan problemen stellen voor contracten voor 
uitzendarbeid. Voor de opsteliing van het vereenvoudigd schema met betrekking tot 1995, bestaat de 
beoogde oplossing erin het gemiddeld aantal tewerkgestelde uitzendkrachten te berekenen (rubriek 150) 
vertrekkend vanuit het aantal gepresteerde uren: de onderneming gebruikster zou het aantal effectief 
gepresteerde uren (rubriek 151) moeten delen door het aantal uren dat normaal in de betrokken onderneming 3 
wordt gepresteerd door een in het register ingeschreven werknemer die een gelijkaardige functie uitoefent. 5 
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Deze tabellen zouden als volgt kunnen word en bijgehouden: 

STAAT I 8: Uitzendkrachten 

Maand Aantal Gefactureerde Gefactureerde Bewijs-
personen uren bedragen stukken 

1 
2 
3 133 123158 f 1 

68,75 63663 f2 
4 70 64820 f3 

63 58338 f4 
5 28 25925 f5 

35 32410 f6 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

TOTAAL (1) 3 397,75 368317 
if if 

Gemiddeld aantal (1) 112 0,25 rubriek 151 rubriek 152 
if 

rubriek 150 

Twee opmerkingen kunnen worden gemaakt: 

- de facturen worden meestal opgemaakt per week; de sociale balans vertrekt vanuit het 
aantal personen dat op het einde van een maand aanwezig is. Een bijzondere aandacht is 
dus voor de opstelling van het overzicht vereist; 

- de opdeling van rubriek 152 (kost voor de ondememing) in een rubriek 151 (aantal uren) moet 
mogelijk maken dat gemakkelijk een uurkost kan word en berekend die dan vergeleken kan 
worden met de kostprijs van de werknemers van het bedrijf. 

Bij wijze van besluit kunnen we nog aanstippen dat vanuit het oogpunt van een algemene be
drijfseconomische analyse, die bijkomende gegevens een belangrijk pluspunt zijn, vooral dan 
in de context van de analyse van de toegevoegde waarde. 

4.1.6. Voordelen bovenop het loon (rubriek 103) 
Deze rubriek, die slechts in zeer algemene bewoordingen in artikel 4 van het koninklijk besluit 
van 4 augustus 1995 aan bod komt, is een van de meest omstreden rubrieken van de soci
ale balans. 



De methodologische toelichting verduidelijkt dat «terwijl de onder rubriek 102 vermelde per
sonee/skosten het geheel omvatten van de bezoldigingen en de overige kosten ten behoeve 
van de in het personee/sregister ingeschreven werknemers, bevat rubriek 103 de overige voor
delen bovenop het loon waar de begunstigde geen belasting op hoeft te betalen.» 

AI vlug blijkt dat de uitdrukking «niet belastbaar in hoofde van de begunstigde» aan de oor
sprang van de opmerkingen ligt. 

In dit verband, hebben de vertegenwoordigers van de werkgevers in de schoot van de NAR 
en de CRB zich in hun advies van 2 juli 1996 met klem tegen het vermelden van deze gege
yens verzet: 

«Wat meer bepaald de rubriek «voordelen bovenop het loon» betreft is het volgens de werk
gevers/eden duidelijk dat, ongeacht het verwarrende karakter van dit begrip, dit gegeven niet 
relevant is voor de opvolging van de werkgelegenheid en dat het ingegeven wordt door een 
behoefte aan controle van (para)fiscale aard. De wettelijke basis wordt dan ook in vraag gesteld.» 

Zonder de wettelijke grondslag voor deze rubriek te willen verwerpen -een aspect dat overi
gens ook niet door de Raad van State wordt opgemerkt - lijkt het moeilijk om het argument 
van het (para)fiscale nut ervan te verwerpen. Dit des te meer dat de reeds aangehaalde toe
lichting verduidelijkt wat onder «sociale voordelen» dient verstaan te worden en een deel van 
de vrijgestelde sociale voordelen opsomt die opgenomen zijn in punt 38/27 van ComIR/92. 

«Onder sociale voorde/en warden de beperkte voorde/en verstaan die vanuit een duidelijk so
ciaal oogpunt warden toegekend of die tot doel hebben het contact tussen de personee/s/e
den te verbeteren en hun band met de onderneming te verstevigen. 

Van belasting vrijgestelde sociale voorde/en zijn (niet-exhaustieve lijst): 

- bijstand in uitzonderlijke omstandigheden (chirurgische ingrepen, huwelijk, overlijden, enz .. .) 
- groepsreizen voor het personeel 
- huwelljks- en geboortegeschenken 
- gebruik van sport- en cultuurinfrastructuur van de onderneming 
- gratis toegangskaarten voor culturele manifestaties 
- terugbetaling van individue/e studiekosten 
- kosteloze of in prijs verlaagde verblijven van het personeel in vakantiecentra van de onder-

neming 
- kosteloze drankverstrekking tijdens de diensturen 
- kosteloze of tegen verlaagde prijzen verstrekte dagschote/s 
- voordelen verb on den aan het bestaan van een medische dienst 
- voordelen verbonden aan het bestaan van een aankoopcentrale 
- gebruik van de diensten van de werkgever of aanschaffing van goederen tegen kostprijs 
- vergoedingen inzake sociale promotie 
- gebruik van een kinderdagverblijf binnen de onderneming 
- onder bepaalde voorwaarden: geschenk-, cultuur- en maaltijdcheques.» 

Deze definitie moet vergeleken worden met de definities van «vrijgestelde sociale voordelen» 
zoals bepaald in het fiscaal recht (artikel 38, 11 0, WIB 92 voor de regeling ten aanzien van de 
begunstigde en artikel 53, 14°, WIB 92, voor de aftrek in hoofde van de werkgever). 

De tenuitvoerlegging en dus ook de controle op die inlichtingen, zijn een delicate aangelegen-
heid: het beroep op het begrip «relatief belang» krijgt ook hier zijn volle betekenis ! 55 
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De inhoud van rekening 623 Andere personee/skosten varieert sterk van onderneming tot on
derneming 1 . Een advies van de Cornmissie voor Boekhoudkundige Normen hieromtrent zal 
toelaten de waargenomen verschilien weg te werken. 

4.1.7. Opsplitsing van het aantal werknemers op de afsluitingsdatum van 
het boekjaar 

Het totaal aantal werknemers ingeschreven op de afsluitingsdatum van het boekjaar moet 
opgesplitst worden naargelang werknemers vol- of deeltijds werden aangeworven. Het totaal 
van deze twee categoneen opgenomen in de derde kolom moet eveneens worden voorgesteld 
in voltijdse equivalenten. De staat van werknemers, ingeschreven op de afsluitingsdatum van 
het boekjaar, voorziet bovendien een opsplitsing volgens de aard van de arbeidsovereen
komst volgens geslacht en volgens beroepscategorie. De opsplitsing volgens aard van de ar
beidsovereenkomst onderscheidt overeenkomsten v~~r een onbepaalde tijd, voor een be
paalde tijd, voor een duidelijk omschreven werk en vervangingsovereenkomsten. Statutaire 
werknemers, tewerkgesteld door een onderneming of een publieke overheid, wat niet voorzien 
wordt in de methodologische toelichting, moeten gelijkgesteld worden met werknemers met 
een overeenkornst voor een onbepaalde tijd. 

De opsplitsing volgens beroepscategorie onderscheidt directiepersoneel, bedienden, arbei
ders en andere categorieen. Onder 'andere' worden voornamelijk begrepen de stagiairs en 
de leerlingen. Wij merken op dat geen enkele definitie van directiepersoneel werd vooropge
steld, noch in het koninklijk besluit van 4 augustus 1996, noch in de rnethodologische toe
lichting, opgesteld door de NBB. 

4.1.8. Invloed van de bepalingen op de geconsolideerde jaarrekening 
Alhoewel de sociale balans niet in de toelichting van geconsolideerde jaarrekeningen moet 
worden ge'integreerd, zal het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 toch een zekere invloed 
hebben op de geconsolideerde jaarrekeningen. Bij wijze van voorbeeld: 

- inhoud van rubriek II.C. met betrekking tot bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (ten 
gevolge van de gedeeltelijke overbrenging naar de rekeningen 617 en 618); 

- berekening van het gemiddeld aantal werknemers (artikel12, § 1, lid 1 van het nieuwe ko
ninklijk besluit van 12 september 1983 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975) opgege-
yen in punt XIV.B.1 van de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening. ' 

4.2. Bewegingen tijdens het boekjaar 
Het volledige schema van de sociale balans omvat een tabel met de personeelsbewegingen 
in de loop van het boekjaar die ook per studieniveau de ingetreden en uitgetreden werkne
mers vermeldt. 

1 Bepaalde ondernemingen doen uitgebreid beroep op deze rekening terwijl andere eerder de subrekening 
Diensten en diverse goederen (61.) gebruiken. 



Het eerste niveau dat overeenstemt met het basisonderwijs, roept geen bijzondere proble
men op wat de omschrijving ervan betreft, De werknemers die geen enkel diploma behaal
den zijn opgenomen in dit eerste niveau, 

Onder het niveau secundaire studies wordt verstaan elke persoon die algemeen vormend, 
technisch of beroepsonderwijs regelmatig heeft gevolgd en het daarmee overeenstemmend 
diploma heeft behaald, 

Het verschil tussen studies op niet-universitair en universitair niveau kan aanleiding geven tot 
een aantal betwistingen omwille van de zeer heterogene kwaliteit en de uiteenlopende ambi
ties van het hoger onderwijs van het lange type, 

Op basis van de beschikbare informatie en bij ontstentenis van officiele richtlijnen, blijkt dat 
het begrip universitaire studies in de strikte zin moet worden ge'lnterpreteerd, 

De tabel met de personeelsbewegingen vraagt ook dat de uitgetreden werknemers opge
splitst worden per motief voor het beeindigen van de overeenkomst. Naast pensioen, brugpen
sioen en afdanking is er ook een rubriek andere reden, Het betreft een restrubriek waarin al
le uitlredingen worden vermeld ingevolge vrijwillig ontslag, definitieve arbeidsongeschiktheid of 
overlijden, 

Men kan zich eveneens de volgende vraag stellen over de wijze van registratie van een hemieuw
ing van een contract voor een bepaalde tijd: moet men een uittreden en een intreden registre
ren of moet men niets registreren ? De laatste oplossing verklaart zich door het feit dat geen 
enkele wijziging plaatsvindt in het personeelsregister, 

4.3. Maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid 
Het aantal in de sociale balans te vermelden inlichtingen betreffende de maatregelen ter be
vordering van de werkgelegenheid getuigt van de oorspronkelijke bedoeling van de Regering 
bij de invoering van de sociale balans, Een aantal bijzonderheden doet ook blijken dat het 
schema van de sociale balans het resultaat is van een onderhandelingsproces waarbij de 
standpunten van elkeen vanuit een geest van verzoening dichter bij elkaar dienden te wor
den gebracht. 

Zo zal een onderscheid in het volledig schema worden gemaakt tussen mannen en vrouwen 
wat de maatregelen betreft die overeenstemmen met het bedrijfsplan en met de tewerkstel
lingsakkoorden 1995-1996, 

Verder moet ook worden opgemerkt dat de maatregelen die gepaard gaan met een financi
eel voordeel minder talrijk zijn in het verkorte schema, niet omdat de «overige maatregelen» 
die worden vermeld geen financiele impact zouden hebben, maar vermoedelijk om redenen van 
administratieve vereenvoudiging, 

Onder de subtiele onderscheiden in de staat betreffende de maatregelen tot bevordering van 
de werkgelegenheid, moeten we vermelden dat wanneer een werknemer verschillende maat
regelen ter bevordering van de werkgelegenheid heeft genoten 1, hij verschillende malen zal 
worden vermeld onder de betrokken werknemers, Daartegenover staat dat het totaal aantal 

1 Zie ook de noot op het einde van hoofdstuk 6, 57 



58 

werknemers dat maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid heeft genoten in de 
loop van het boekjaar, rubriek 550, maar een keer de werknemer moet meetellen. 

4.4. Opleiding 
De methodologische nota bij de sociale balans stelt duidelijk dat rekening moet gehouden 
worden met de opleidingskosten die de onderneming effectief ten laste heeft genomen, met 
uitsluiting van iedere aanvullende opleiding die werknemers ten persoonlijke titel en met het 
oog op persoonlijke sociale promotie volgden. 

Het bed rag van de kosten die in rekening moeten worden gebracht heeft te maken met het be
grip rechtstreekse kost, die zou verdwijnen in geval van schrapping van de opleiding, en het 
begrip opportuniteitskost of de vergoeding die de begunstigde ontvangt in de loop van de 
opleidingsperiode, met andere woorden buiten een rechtsreeks productieve activiteit om. 

Het lijkt nuttig een bijzondere, aparte rekening te voorzien in het rekeningenstelsel van de on
derneming voor externe kosten. De opportuniteitskost daarentegen moet behouden blijven 
v~~r de waardering van een gemiddelde kost per beroepscategorie, gezien de individualisa
tie van de kost subjectief en bovendien quasi onmogelijk te berekenen zou zijn. 



5. EEN VERGELlJKING MET DE BESTAANDE WETGEVING 

5.1. Inleiding 
Uit de sociale verplichtingen uiteengezet in punt 2.1 .1. en 2.1.2., blijkt dat de thans beschik
bare informatie aanwezig is maar dat een ordening ten behoeve van een regelmatige opvol
ging nodig is. 

Het thans uitgevaardigde uitvoeringsbesluit van 4 augustus 1996 inzake de sociale balans 
steunt voor een groot deel op bestaande teksten die reeds op een verspreide wijze informa
tieverplichtingen inhouden over diverse aspecten van de werkgelegenheid. Het is dan ook 
nuttig de bestaande verplichtingen te inventariseren en te vergelijken met de nieuwe bepalin
gen inzake sociale balans. 

Inzake de informatieregels die bestaan voor de overlegorganen wordt traditioneel een onder
scheid gemaakt tussen de periodieke informatie, die minstens driemaandelijks moet verstrekt 
worden, en de jaarlijkse informatie die samenloopt met de afsluiting van het boekjaar en voor 
de algemene vergadering der aandeelhouders moet afgewerkt zijn. 

Als gevolg van de integratie van de sociale balans betreffen de actuele regels van de sociale 
balans enkel de jaarlijkse informatie. 

Een vergelijkend onderzoek, voor elke jaarlijkse informatieregeling is zodoende nuttig om na te 
gaan welke inlichtingen reeds van toepassing waren voor de verplichting van dit nieuwe do
cument. 

5.2. Vergelijking en commentaren 
In de hiernavolgende tabel werd een vergelijking gemaakt tussen de nieuwe elementen van 
de sociale balans en de bestaande wetten en reglementen inzake de informatie over het te
werkgesteld personeel. 

Artikel 45 van de wet van 22 december 1995 houdende de maatregelen tot uitvoering van 
het meerjarenplan voor werkgelegenheid bepaalt wat verstaan moet worden onder perso
neelsbestand waarvan de karakteristieken in de sociale balans moeten opgenomen worden. 
Omdat geen enkele beperking werd aangebracht, herneemt de sociale balans alie inlichtin
gen met betrekking tot alie werknemers, of zij in Belgie verblijven of niet. 

De vergelijking met de bestaande sociale informatieverplichtingen geeft aanleiding tot een on
middeliijke conclusie: indien er op korte termijn geen cobrdinatie (lees uitzuivering) van een 
aantal jaarlijkse verplichtingen gebeurt, zal de toestand minstens verwarrend worden. Er moet 
thans immers antwoord gegeven worden op de vragen of alie verplichtingen (zowel per kwar
taal als jaarlijks) onverkort moeten blijven bestaan, of de bepalingen van vooral de CAO nr. 9 
maar ook van het koninklijk besluit van 27 november 1973 niet moeten worden aangepast, 
om te vermijden dat twee bepalingen dezelfde informatieverstrekking dekken, en of het voor 
een aantal begrippen niet wenselijk zou zijn om een enkele gemeenschappelijke interpretatie 
vast te leggen. 59 
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Sociale balans 

I. Staat van de tewerkgestelde personen 

I. 1. Werknemers ingeschreven in het personeelsregister 

1 .1. Tijdens het boekjaar en het vorig boekjaar 

• gemiddeld aantal werknemers: 
• voltijds 
• deeltijds 
• totaal of totaal in voltijdse equivalenten (VTE) 

• aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 
• personeelskosten 

• voordelen bovenop het loon 

Bestaande wetten & reglementen 

1.1. Werknemers ingeschreven in het personeelsregister 

K.B. 27 november 1973 artikel1 0: 
De gegevens in verband met de personeelskosten, bepaald bij artikel 4, n, 
worden uitgesplitst per: 

- kosten verbonden aan de personeelsdienst en de sociale denst; 
- vergoeding van het personeel, uitgesplitst per werknemers, bedienden, 

directiepersoneel; 
- wettelijke sociale lasten die ten laste vallen van het ondernemingshoofd; 
- kosten voor verzekeringen tegen arbeidsongevallen; 
- sociale lasten voortspruitend uit conventionele bepalingen; 
- aanvullende ouderdomsverzekering; 
- andere sociale lasten en extra-Iegale voordelen. 



1.2. Op afsluitingsdatum van het boekjaar 

a. aantal werknemers ingeschreven in het personeelsregister 

b. uitsplitsing volgens de aard van de arbeidsovereenkomst: 
- onbepaalde tijd 
- bepaalde tijd - duidelijk omschreven werk 
- vervangingsovereenkomst 

c. uitsplitsing volgens het geslacht: 
- mannen 
- vrouwen 

d. uitsplitsing volgens de beroepscategorie: 
- directiepersoneel 
- bedienden 
- arbeiders 
- andere 
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GAO nr. 9 artikel5 a): 

Op het einde van het dienstjaar of op een overeengekomen tijdstip: 

• de personeelsbezetting 

• uitsplitsing volgens: 
- vaste werknemers 
- tijdelijke arbeid 
op verzoek: personeelsbezetting 

volledige werktijd 
beperkte werktijd 

• uitsplitsing volgens geslacht 

• uitsplitsing volgens beroepsklasse 

• uitsplitsing volgens afdeling 

• uitsplitsing volgens leeftijdsgroep 

• op verzoek: uitsplitsing volgens: 
- nationaliteit 
- ancienniteit 
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1.2. Uitzendkrachten en werknemers die fer beschlkking zijn gesfeld 
van de onderneming 

voor de 2 categorieen: 

• Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen 

• Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 

• Kosten voor de onderneming 

CAO nr. 9 artikel 5 a): 

Het aantal uitzendkrachten en ter beschikking gestelden 

artikel 5 b): 

Aantal personen die in de onderneming waren tewerkgesteld in uitvoering 
van de wettelijke en/of conventionele bepalingen betreffende de tijdelijke ar
beid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten 
behoeve van gebruikers, de procedure van tewerkstelling (rechtstreekse aan
werving door de werkgever, terbeschikkingstelling door een uitzendbureau of 
door de RV A, het uitzonderlijk ter beschikking stellen van vaste werknemers 
ten behoeve van gebruikers in de gevallen toegelaten door de wet of door 
een overeenkomst), de redenen waarom op tijdelijke of uitzendarbeid be
roep werd gedaan, de gemiddelde duur van deze tewerkstelling en de af
delingen van de onderneming waarvoor op deze tewerkstelling een beroep 
werd gedaan. 



11. Personee/sbewegingen tijdens het boekjaar 

uitgedrukt in voltijds, deeltijds en VTE 

11. 1. Ingetreden 

a. aantal werknemers ingeschreven tijdens het boekjaar 

b. opsplitsing volgens de aard van ?e arbeidsovereenkomst: 
• onbepaalde tijd 
• bepaalde tijd of duidelijk omschreven werk 
• vervangingsovereenkomst 

c. opsplitsing volgens het geslacht en het studieniveau: 
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• mannen: lager onderwijs 
secundair onderwijs 
hog er niet -universitair onderwijs 
universitair onderwijs 

• vrouwen: lager onderwijs 
secundair onderwijs 
hoger niet -universitair onderwijs 
universitair onderwijs 

CAO nr. 9 artikel 5 b): 

de evolutie van de tewerkstelling tijdens het verlopen dienstjaar 

• aantal aangeworven werknemers 

• opsplitsing volgens: 
- leeftijdsgroep 
- beroepsklasse 
- afdeling 
- geslacht 
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11.2. U;tgetreden 

a. aantal werknemers uitgetreden tijdens het boekjaar 

b. opsplitsing volgens de aard van de arbeidsovereenkomst: 
- onbepaalde tijd 
- bepaalde tijd of duidelijk omschreven werk 
- vervangingsovereenkomst 

c. opsplitsing volgens het geslacht en het studieniveau: 
- mannen: lager onderwijs 

secundair onderwijs 
hoger niet-universitair onderwijs 
universitair onderwijs 

- vrouwen: lager onderwijs 
secundair onderwijs 
hog er niet -universitair onderwijs 
universitair onderwijs 

d. opsplitsing volgens de reden van beeindiging van de overeenkomst: 
- pensioen 
- brugpensioen 
- afdanking 
- andere reden 
- aantal werknemers dat ten minste halftime als zelfstandige diensten 

blijft verlenen aan de onderneming 

• aantal personen die de onderneming verlaten hebben 

• opgesplitst volgens geslacht 

• opsplitsing volgens de reden: 
• vrijwillig 
• onvrijwillig: - afdanking 

- afdanking wegens economische en/of technische reden 
- and ere reden 
- opruststelling 

• onderverdelen naar geslacht. leeftijdsgroep, beroepsklasse en afdeling 
• aantal personen die binnen de ondememing het voorwerp hebben uitge

maakt van een vaste verplaatsing tussen afdelingen en beroepsklassen 



Ill. Maatrege/en ten gunste van de werkge/egenheid 

in aantal, in VTE en het financieel voordeel: 
1. Maatregelen met financieel voordeel 

1 .1. Bedrijfsplan 
• Mannen 
• Vrouwen 

1.2. Jongerenbanenplan 
1.3. Lage lonen 
1.4. T ewerkstellingsakkoorden 1995-96 

• Mannen 
• Vrouwen 

1.S. Banenplan ter bevordering van de tewerkstelling van langdurig werklozen 
1.6. Maribel 
1.7. Herinschakelingsjobs (ouder dan SO jaar) 
1.8. Conventioneel halftijds brugpensioen 
1.9. Volledige loopbaanonderbreking 
1.10. Vermindering van arbeidsprestaties (deeltijdse loopbaanonder-breking) 

2. Andere maatregelen 
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2.1. Eerste werkervaringscontract 
2.2. Ingroeibanen 
2.3. Jongerenstage 
2.4. Overeenkomst werk-opleiding 
2.5. Leerovereenkomst 
2.6. Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde duur 
2.7. Conventioneel brugpensioen 

K.B. 7 april1995 (MB 19 juni 1995) betreffende de voorlichting van de 
ondernemingsraden inzake tewerkstelling 

in aantal, in VTE en het financieel voordeel: 
1. Verminderingen R.S.Z.-bijdragen 

1 .1. Bedrijfsplan 
1.2. Jongerenbanenplan 
1.3. Lage lonen 
1.4. T ewerkstellingsakkoorden 1995-96 
1.5. Banenplan voor langdurige werklozen 

2. Ingroeibanen 

3. Opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde tijd 

K.B. 12 augustus 1981: Te verstrekken inlichtingen aan de onderne
mingsraad met betrekking tot de Maribel-tegemoetkoming (ook op 
periodieke basis) (BS 11 september 1981) 



en en 

IV. Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers 
tijdens het boekjaar 

Opleidingsintitiatieven ten laste van de werkgever: 

• Mannen: 
- aantal werknemers 
- aantal gevolgde opleidingsuren 
- kosten voor de onderneming 

• Vrouwen: 
- aantal werknemers 
- aantal gevolgde opleidingsuren 
- kosten voor de onderneming 

CAO nr. 9 artikel 5 b): 

Op verzoek: - afwezigheidsdagen 
- dagen van gedeeltelijke werkloosheid 
- de overuren 
- de nationaliteit 



V. Jaarreken;ng: n;euwe tekst 

XII. Bedrijfsresultaten 

C. PERSONEEL EN PERSONEELSKOSTEN 

C.1. Werknemers ingesehreven in het personeelsregister en verbonden 
met de onderneming door een arbeidsovereenkornst of een stage
overeenkomst (zoals bedoeld door het koninklijk besluit nr. 230 van 
21 deeember 1983): 
a) T otaal aantal op afsluitingsdatum 
b) Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten 
c) Aantal gepresteerde uren 

C.2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (post Il.e) uitgesplitst als volgt: 
a) Bezoldigingen en reehtstreekse sociale voordelen 
b) Patronale bijdragen voor sociale verzekeringen 
c) Patronale premies voor buitenwettelijke verzekeringen 
d) Andere personeelskosten 
e) Pensioenen 

C.3. Voorzieningen voor pensioenen 

G. UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING 
GESTELDE PERSONEN: 

1. T otaal aantal op afsluitingsdatum 
2. Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten 

- het aantal gepresteerde uren 

en -.... 

- de kosten voor de onderneming 

V. Jaarreken;ng: oude tekst 

XII. Bedrijfsresultaten 

C. PERSONEEL EN PERSONEELSKOSTEN 

C1. Gemiddeld personeelsbestand ingesehreven in het personeelsregister 

- Arbeiders 
- Bedienden 
- Direetiepersoneel 
- Ander personeel ingesehreven in het personeelsregister 

C.2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (post Il.e) uitgesplitst als volgt: 
a) Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 
b) Patronale bijdragen voor sociale verzekeringen 
c) Patronale premies voor buitenwettelijke verzekeringen 
d) Andere personeelskosten 
e) Pensioenen 

C.3. Voorzieningen voor pensioenen 



6. DE CONTROLE VAN DE SOCIALE BALANS 

6.1. Het wettelijk kader 
De sociale balans maakt integraal deel uit van de jaarrekening; de bedrijfsrevisor zal dan ook 
gemachtigd ziJn voor de controle op de informatie met betrekking tot de sociale balans op 
deze~de manier als voor de inlichtingen in de jaarrekening. Naargelang de categorie van de on
derneming wordt de controle op de jaarrekening door een revisor voorzien door de wetge
ver. Het koninklijk besluit wijzigt geen enkele voorafgaande bepaling in deze materie. 

Zonder afbreuk te doen aan de controle-opdrachten van de revisoren en de bevoegdheden 
van de officieren van gerechtelijke politie, zijn de sociale inspecteurs en controleurs van de 
administratie van de arbeidsbetrekkingen en -reglementering van het Ministerie van Tewerk
stelling en Arbeid alsook de bijzondere commissarissen van de dienst bedrijfsorganisatie van 
het bestuur handelsbeleid van Ministerie van Economische Zaken, op grond van artikel 26 
van het koninklijk besluit van 4 augustus 1996, gemachtigd voor de controle van het opstel
len van de sociale balans, de mededeling ervan aan de ondernemingsraad en de neerlegging 
bij de Nationale Bank van Belgie. 

Aangezien de sociale balans in de toelichting tot de jaarrekening wordt geintegreerd, blijven de 
wettelijke reglementeringen en de algemene controlenormen van het Instituut der Bedrijfsre
vi-soren die van toepassing zijn op de controle van de financiele staten, onverminderd van 
kracht bij de controle van de sociale balans. 

6.2. Controle-objectieven van de commissaris-revisor 
Paragraaf 1.3.1. van de Algemene Controlenormen, waarvan hieronder een uittreksel is opge
nomen, heeft betrekking op de principes in verband met de controle van een jaarrekening. 

«De controle van een jaarrekening heeft tot doe! vast te stellen dat: 

a) de boekhouding en de jaarrekening opgemaakt en voorgeste!d worden overeenkomstig de 
van toepassing zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen; 

b) de jaarrekening (balans, resultatenrekening en de toelichting) een getrouw beeld geeft van 
het vermogen, de financiele toestand en de resultaten van de ondememing, rekening hou
dend met de wettelijke en reglementaire beschikkingen ter zake, en dat de in de toelichting 
gegeven verantwoording relevant is.» 

De voornaamste objectieven van de commissaris-revisor bij de controle en verslaggeving bij 
de sociale balans zijn: 

• de oprechte weergave van de situatie van het tewerkgesteld personeel in de sociale ba
lans; 

• de conformiteit van de boekhoudkundige verwerking en van de voorstelling van inlichtin
gen betreffende het personeel met de bepalingen van het boekhoudrecht; 

• het toezicht op de conformiteit van de gepubliceerde sociale balans met deze die door de 
revisor werd gecontroleerd zoals de Aigemene Controlenormen aanbevelen (paragraaf 3.11). 

Op basis van deze controledoelstellingen zal de commissaris-revisor zijn controleprogramma 
voorbereiden en opstellen. 69 



6.3. Een aangepaste administratieve organisatie 

De kwaliteit van de verstrekte inlichtingen in de sociale balans zal in belangrijke mate afhangen 
van de wijze waarop de personeelsdienst van de vennootschap administratief functioneert. 
Dit houdt verband met de soms zeer specifieke cijfergegevens, alsmede met de gedetailleer
de opdelingen (geslacht, studieniveau, ... ) in de sociale balans. 

Vooreerst zullen nieuwe rapporteringsprocedures tussen enerzijds, het financieel departe
ment en, anderzijds, het personeelsdepartement moeten worden ingesteld opdat de sociale 
informatie op een accurate, betrouwbare en efficiente wijze boekhoudkundig kan verwerkt 
worden. 

Hierbij moet in eerste instantie worden aangeduid wie de bevoegdheid krijgt voor de opmaak 
van de sociale balans. 

Vervolgens zal het financiele departement moeten instaan voor: 

• de invoering en correcte toepassing van de nieuw te creeren boekhoudrekeningen (617 
en 618 - rekeningen); 

• de uitbreiding van de analytische boekhouding, zowel in de breedte als in de diepte, op
dat de vereiste informatie zo snel mogelijk kan worden opgevraagd; 

• en het correcte gebruik van de 62-rubriek. 

6.4. Een aangepast controleprogramma 

Het werkprogramma dat de revisor in het kader van zijn controle van de jaarrekening opstelt, 
dient aldus zodanig aangepast te worden opdat voldoende en passend bewijskrachtig ma
teriaal wordt verzameld om er zich uiteindelijk van te verzekeren of de bijlagen van de socia
le balans adequaat zijn opgesteld en in overeenstemming zijn met de wettelijke reglemente
ringen terzake. 

6.4.1. Controlebronnen en -technieken 

Met het oog op de uitwerking van het controleprogramma beschikt de commissaris-revisor 
over een aantal controlebronnen en -technieken dewelke hem zullen toelaten de kwaliteit van 
de inlichtingen van de sociale balans te beoordelen, met name: 

• het personeelsregister 
• de samenvattende en individuele loonoverzichten 
• de R.S.Z.-kwartaalaangiftes 
• circularisatie van het extern sociaal secretariaat 
• de arbeidsreglementering 
• de beslissingen van de toepasselijke paritaire comites 
• overeenstemmingscontrole tussen de bronnen en de sociale balans 
• overeenstemmingscontrole tussen de sociale balans en de boekhouding 

70 • coherentievergelijkingen tussen de diverse rubrieken van de sociale balans. 



6.4.2. Controleprogramma 
Met behulp van bovenvermelde bronnen en technieken werkt de commissaris-revisor een 
controleprogramma uit opdat een gestructureerd nazicht van de sociale balans mogelijk zou 
word en gemaakt. 

Volgende controlewerkzaamheden worden alvast opgenomen: 

1) Opbouw van de administratieve organisatie en interne controle 

Indien de onderneming over een eigen personeelsdienst beschikt, dient de opbouw van de 
administratieve organisatie, het concept van de software voor de ge'lnformatiseerde verwer
king en het vigerend interne controlesysteem zodanig te zijn dat alle nodige inlichtingen en 
gegevens voor de opstelling van de sociale balans met de vereiste accuraatheid, betrouw
baarheid en efficientie kunnen verkregen worden. 

Indien de onderneming beroep doet op een extern sociaal secretariaat, moet de revisor de 
eventuele invloed onderzoeken op het boekhoudkundig syteem en op het interne controle
systeem van de onderneming door toepassing van een afzonderlijke controle. 

Twee elementen moeten onderzocht worden: 

• Evaluatie van de procedure in het kader waarvan de onderneming inlichtingen overbrengt 
aan het extern sociaal secretariaat (is de informatiestroom, die door de onderneming wordt 
totstandgebracht, betrouwbaar en volledig; is het systeem voor het verzamelen van infor
matie geschikt; is de interne software regelmatig aan de dag gelegd); 

• Evaluatie van de uitgevoerde informatieverwerking door het extern sociaal secretariaat 
(analyse van haar administratieve organisatie, bijvoorbeeld door onderzoek van de proce
dures die worden toegepast in geval van ontbrekende informatie, ... ). 

De revisor moet het belang bepalen van diensten die door het extern sociaal secretariaat wer
den verstrekt en hun weerslag op de controleprocedures. Overeenkomstig de ISA-norm 402.5 
«Audit considerations relating to entities using service organizations», wordt het onderzoek 
aanbevolen van: 

- de aard van de diensten door het extern sociaal secretariaat verricht 
- de contractvoorwaarden en de relatie tussen de onderneming en het extern sociaal se-

cretariaat 
- belangrijke invloeden van werkzaamheden van het extern sociaal secretariaat 
- het inherent risico dat aan deze invloeden is verbonden 
- de mate waarin de organisatie van het extern sociaal secretariaat het boekhoudkundig 

systeem en de interne controle be'fnvloedt 
- de interne controlemaatregelen die in de onderneming van toepassing zijn op de door het 

extern sociaal secretariaat verwerkte transacties 
- de kwaliteit en de financiele positie van het extern sociaal secretariaat alsmede de gevol

gen voor de onderneming indien het secretariaat in gebreke blijft 
- informatie over het sociaal secretariaat zoals die in gebruikers- en technische handboe

ken zijn weergegeven 
- informatie inzake de algemene controle en de controle van ge'lnformatiseerde system en 

die door het sociaal secretariaat worden toegepast. 71 
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Indien de inlichtingen en gegevens die nodig zijn voor het opstellen van de sociale balans niet 
volstaan, zal de commissaris-revisor de vastgestelde zwakheden en de aanbevelingen hoe 
hieraan te verhelpen in een management letter aan de raad van bestuur van de gecontroleer
de entiteit rapporteren. 

Net lOals bij de controle van de financiele staten zal de commissaris-revisor, indien hij van 
oordeel is dat op het administratieve apparaat en het interne controlesysteem onvoldoende kan 
gesteund worden, zijn controlewerkzaamheden uitbreiden met bevestigingstesten. 

2) Bevestigingstesten 

Het controleprogramma kan er als volgt uitzien (zie ook bijlage 6): 

• Staat en evolutie van het personee/sbestand 
a) Bekom een recent organigram van de onderneming met opgave van de volledige per

soneelsbezetting en sluit aan met het totaal aantal werknemers opgenomen in de so
ciale balans; verklaar de vastgestelde verschillen. 

b) Bekom van de personeelsdienst een overzicht van de staat en de evolutie van het per
soneelsbestand tijdens de betrokken periode alsmede op afsluitdatum: 
• sluit het overzicht aan met het personeelsregister en de R.S.Z.-declaraties 
• sluit het overzicht aan met de sociale balans 
• herbereken de voltijds equivalenten uit de sociale balans, rekeninghoudend met de 

wettelijke voorschriften terzake 
• check de aanvaardbaarheid van de coherentievergelijkingen die in de sociale ba

lans vervat zitten. 

• Het aantal gepresteerde uren 
a) Bekom de R.S.Z.-kwartaalaangiften en sluit het in de sociale balans opgenomen aan

tal gepresteerde uren aan met deze vermeld in de aangiften. 
b) Verzeker u hierbij dat enkel de werkelijk gepresteerde arbeidsuren in aanmerking wer

den genomen, dit houdt in exclusief de onbezoldigde recuperatie-uren, ziekteverzuim, 
ziekteverlof, vakantiedagen, stakingen, enz ... 

• Opgave der personee/skosten 
a) Sluit de personeelskosten aan met de 62- grootboekrekeningen; bij verschillen: vraag 

de reconciliatie. 
'b) Verzeker u ervan dat deze kosten uitsluitend betrekking hebben op de gecontracteer

de werknemers die in het personeelsregister zijn ingeschreven. 
c) Verzeker u ervan dat de personeelskosten met betrekking tot het interimpersoneel, de 

werknemers met een zelfstandigenstatuut en de werknemers die aan de onderneming 
ter beschikking worden gesteld, onder de diensten en diverse goederen (61.) zijn geboekt. 

• Voordelen bovenop het loon 
a) Bekom van de personeelsdienst een overzicht van de verleende voordelen bovenop 

de normale arbeidsvergoeding. 
b) Controleer het adequaat karakter van de hieraan verbonden kosten met de onderliggen

de documenten. 
c) Sluit de vermeldingen in de sociale balans aan met dit overzicht. 



• Uitzendkrachten en werknemers die ter beschikking van de ondememing zijn gesteld 
a) Bekom van de personeelsdienst een overzicht van alie tewerkgestelde uitzendkrachten 

met opgave van het aantal gepresteerde arbeidsuren en de hieraan verbonden kosten. 
b) Verifieer het adequaat karakter van deze gegevens op basis van de onderliggende do

cumenten en overeenkomsten. 
c) Circulariseer de uitzendkantoren. 
d) Bekom van de personeelsdienst een overzicht van terbeschikking van de onderneming 

gestelde werknemers met opgave van het aantal gepresteerde arbeidsuren en de hier
aan verbonden kosten. 

e) Vraag de ondertekende overeenkomsten en evalueer de inlichtingen in de sociale ba
lans door vergelijking met de onderliggende documenten. 

n Verifieer of het onderscheid tussen de onderaannemingen en de terbeschikking van 
de onderneming gestelde werknemers correct is. 

g) Bekom een bevestiging van de ondememingen die personeel terbeschikking hebben ge
steld van de gecontroleerde onderneming. 

h) Sluit de aan deze personeelscategorieen verbonden kosten aan met de grootboekre
keningen (61.). 

i) Verifieer de overeenstemming met de sociale balans. 

• Maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling 
Hierna volgt de opsomming van de tewerksteliingsbevorderende maatregelen, het over
eenkomstig financieel voordeel en de wijze van controle: 

Maatregelen met een financieel voordeel: 

Op grond van bepaalde maatregelen moeten de gegevens warden opgesplitst in functie 
van het geslacht van de werknemers die door deze tewerksteliingsbevorderende maatrege
len word en begunstigd. Het kan nuttig zijn het document Tbis te raadplegen dat aan de 
R.S.Z. moet worden bezorgd door werkgevers die een vermindering van werkgeversbijdra
gen vragen; dit document bevat de lijst van tewerkgestelde werknemers vanaf 1 juli 1994 en 
geeft recht op een vermindering van werkgeversbijdragen op basis van de programmawet 
van 30 december 1988. 

a) Bedrijfsplan 

Financieel voordeel 

Dit betreft een plan tot herverdeling van de arbeid dat recht geeft op een vermindering 
van de sociale zekerheidsbijdragen van 37.500 frank per kwartaal voor elke extra in 
dienst genomen werknemer. (artikelen 23 tot 41 van het koninklijk besluit van 24 de
cember 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van's lands 
concurrentievermogen, Belgische Staatsblad, 31 december 1993) (zie vooral artikel36 
van dit koninklijk besluit gewijzigd bij wet van 3 april1995 en bij wet van 22 december 
1995) 

Controle 

Voor het voliedig schema: rubrieken 400 t.e.m. 402 met opsplitsing volgens geslacht. 
Voor het verkort schema: rubriek 400 zonder opsplitsing volgens geslacht. 73 
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Bekom van de onderneming de R.S.z-aangiftes en sluit de sociale balans aan met het 
aantal werknemers en het totaal financieel voordeel zoals opgenomen in de R.S.Z. -de
claraties, boekhoudraam 11, Bijdrageverminderingen, raam 2, rubriek N. 

b) Jongerenbanenplan 

A'nancieel voordeel 

Betreft een plan dat recht geeft op een vermindering van de sociale zekerheidsbijdra
gen, vanaf het begin van de aanwerving tot op het einde van het twaalfde kwartaal, 
voor de tewerkstelling tussen 1 augustus 1993 en 31 december 1994 van jongeren 
van minder dan 26 jaar met minstens zes maanden werkloosheid alsook van jongeren 
aangeworven in het kader van het koninklijk besluit nr. 495 van 31 december 1986 tot 
uitvoering van een stelsel van alternerende tewerkstelling en opleiding voor de jongeren 
tussen 18 en 25 jaar en tot tijdelijke verrnindering van de sociale zekerheidsbijdragen van 
de werkgever verschuldigd in hoofde van deze jongeren. (wet van 23 juli 1993 hou
dende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling van jongeren in het raam van 
het jongerenbanenplan, Belgisch Staatsblad, 6 augustus 1993) 

Controle 

Voor het volledig en verkort schema: rubriek 403. 

Bekom van de onderneming de R.S.Z-aangiftes en sluit de sociale balans aan met het 
aantal werknemers en het totaal financieel voordeel zoals opgenomen in de R.S.Z.-de
claraties, boekhoudraam 11, Bijdrageverminderingen, raam 6, rubriek Ten bereken het 
gedeelte van de vermindering van de werkgeversbijdragen met betrekking tot de werk
nemers in kwestie. 

c) Lage lonen 

A'nancieel voordeel 

Vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen met 50, 35, 20 of 10% volgens het 
loonniveau, voor vo~ijds tewerkgestelde werknemers wier gemiddeld dagloon per trimes
ter tussen 1.561 en 2.808 frank ligt. Deze ciffers worden geraamd op een gemiddeld uur
loon per trimester tussen 204 en 369 frank voor deeltijds tewerkgestelde werknemers 1. 

(koninklijk besluit van 24 december 1993 tot uitvoering van de wet van 6 januari 1989 
tot vrijwaring van's lands concurrentievermogen gewijzigd bij de wet van 22 december 
1995, Belgisch Staatsblad, 31 december 1993) 

Controle 

Voor het volledig en verkort schema: rubriek 404. 

Bekom van de onderneming de R.S.Z-aangiftes en sluit de sociale balans aan met het 
aantal werknemers en het totaal financieel voordeel zoals opgenomen in de R.S.Z.-de
claraties, boekhoudraam 11, Bijdrageverminderingen, raam 3, rubriek O. 

1 Cijfers overgenomen uit het document "Algemene instructies voor werkgevers» gepubliceerd door de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. 



d) Tewerkstellingsakkoorden 1995-1996 

Financieel voordeel 

Akkoorden die recht geven op een vermindering van de sociale bijdragen van maxi
maal 37.500 frank per kwartaal voor elke extra in dienst genomen werknemer. (wet 
van 3 april1995 houdende maatregelen tot bevordering van de tewerkstelling, Bel
gisch Staatsblad, 22 apri11995) 

Controle 

Voor het volledig schema: rubrieken 405 t.e.m. 407 met opsplitsing volgens het ge
slacht. 
Voor het verkort schema: rubriek 405 zonder opsplitsing volgens geslacht. 

Bekom van de onderneming de R.S.z-aangiftes en sluit de sociale balans aan met het 
aantal werknemers en het totaal financieel voordeel zoals opgenomen in de R.S.z.-de
ciaraties, boekhoudraam 11, Bijdrageverminderingen, raam 4, rubriek P. 

e) Banenplan ter bevordering van de tewerkstelling van langdurig werklozen 

Financieel voordeel 

Banenplan ter bevordering van de indienstneming van werkzoekenden (artikelen 60 tot 
66 van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, 8elgisch 
Staatsblad, 23 december 1994) dat recht geeft op een gedeeltelijke of gehele vermin
dering van de sociale werkgeversbijdragen voor de tewerkstelling, tussen 1 januari 
1995 en 31 december 1996, van werkzoekenden onder bepaalde voorwaarden. 

Controle 

Voor het volledig en het verkort schema: rubriek 408. 

Bekom van de onderneming de R.S.z-aangiftes en sluit de sociale balans aan met het 
aantal werknemers en het totaal financieel voordeel zoals opgenomen in de R.S.Z.-de
ciaraties, boekhoudraam 11, Bijdrageverminderingen, raam 6, rubriek T en bereken het 
gedeelte van de vermindering van de werkgeversbijdragen met betrekking tot de werk
nemers in kwestie. 

ij Maribel 

Financieel voordeel 

Maatregel ter bevordering van het concurrentievermogen van de ondernemingen die 
recht geeft op een fOrfaitaire vermindering van de sociale werkgeversbijdragen voor 
handarbeiders met 1.875 of 3.000 frank (kleine Maribel), 8.437 of 9.300 frank (grate 
Maribel) naargelang van het aantal tewerkgestelden en de bedrijfstak. (artikelen 35 tot 
37 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale ze
kerheid voor werknemers, Belgisch Staatsblad, 2 juli 1981) 

Controle 

Voor het volledig en het verkort schema: rubriek 409. 

Bekom van de onderneming de R.S.Z -aangiftes en sluit de sociale balans aan met het 
aantal werknemers en het totaal financieel voordeel zoals opgenomen in de R.S.z.-de-
ciaraties, boekhoudraam 11, Bijdrageverminderingen, raam 1, rubriek M. 75 
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g) Herinschakelingsjobs (ouder dan 50 jaar) 

Financieel voordeel 
Plan dat voorziet in een gedeeltelijke vermindering van de sociale werkgeversbijdragen 
bij de indienstneming tussen 1 januari 1995 en 31 december 1996 van een werkzoe
kende ouder dan 50 jaar en volledig uitkeringsgerechtigd sedert minstens 6 maanden. 
(wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, Belgisch Staats
blad, 23 december 1994) 

Controle 
Voor het volledig en het verkort schema: rubriek 410. 

Bekom van de onderneming de R.S.Z-aangiftes en sluit de sociale balans aan met het 
aantal werknemers en het totaal financieel voordeel zoals opgenomen in de R.S.Z.-de
claraties, boekhoudraam 11, Bijdrageverminderingen, raam 6, rubriek T en bereken het 
gedeelte van de vermindering van de werkgeversbijdragen met betrekking tot de werk
nemers in kwestie. 

h) Conventioneel halftijds brugpensioen 

Financieel voordeel 
Onder bepaalde voorwaarden staat dit stelsel open voor de werknemer die ten min
ste 55 jaar oud is en die in onderling akkoord met zijn werkgever zijn arbeidsprestaties 
halveert. De werkgever geniet onder bepaalde voorwaarden een gedeeltelijke vrijstelling 
van sociale zekerheidsbijdragen wanneer hij in de vervanging van deze werknemer 
voorziet. (artikel 18 van de wet van 22 december 1995 houdende maatregelen tot uit
voering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid, Belgisch Staatsblad, 30 decem
ber 1995) 

Controle 
Voor het volledig schema: rubriek 411. 
Voor het verkort schema: rubriek 511 (het financieel voordeel wordt niet opgegeven). 

Bekom van de onderneming de R.S.z-aangiftes en sluit de sociale balans aan met het 
aantal werknemers en het totaal financieel voordeel zoals opgenomen in de R.S.Z.-de
ciaraties, boekhoudraam 11, Bijdrageverminderingen, raam 6, rubriek T en bereken het 
gedeelte van de vermindering van de werkgeversbijdragen met betrekking tot de werk
nemers in kwestie. 

i) Volledige loopbaanonderbreking 

Anancieel voordeel 
De werkgever die een werknemer in volledige loopbaanonderbreking vervangt door 
een volledige uitkeringsgerechtigde werkloze, ter uitvoering van de artikelen 100 en 
102 van de wet van 22 januari 1985, kan voor de plaatsvervangers die hij in dienst 
neemt, een vermindering van de sociale werkgeversbijdragen met 25% genieten. (Her
stelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, Belgisch Staatsblad, 24 ja
nuari 1985 laatst gewijzigd bij de artikelen 9 tot 16 van de wet van 22 december 1995 
houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid) 
(Voor meer informatie, zie voornamelijk artikel 104bis van deze wet) 

Controle 
Voor het volledig schema: rubriek 412. 



Voor het verkort schema: rubriek 512 (het financieel voordeel wordt niet opgegeven). 
Bekom van de onderneming de R.S.z-aangiftes en sluit de sociale balans aan met het 
aantal werknemers en het totaal financieel voordeel zoals opgenomen in de R.S.Z.-de
claraties, boekhoudraam 11, Bijdrageverminderingen, raam 6, rubriek T en bereken het 
gedeelte van de vermindering van de werkgeversbijdragen met betrekking tot de werk
nemers in kwestie. 

j) Vermindering van de arbeidsprestaties (deeltijdse loopbaanonderbreking) 

Financieel voordeel 
De werkgevers die een werknemer in deeltijdse loopbaanonderbreking vervangen door 
een volledige uitkeringsgerechtigde werkloze, ter uitvoering van de artikelen 100 en 
102 van de wet van 22 januari 1985, kunnen voor de plaatsvervangers die zij in dienst 
nemen, een vermindering van de sociale werkgeversbijdragen met 25 of 50% genie
ten. (wet van 22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van het meer
jarenplan voor werkgelegenheid) 

Controle 
Voor het volledig schema: rubriek 413. 
Voor het verkort schema: rubriek 513 (financieel voordeel wordt niet opgegeven). 
Bekom van de onderneming de R.S.Z-aangiftes en sluit de sociale balans aan met het 
aantal werknemers en het totaalfinancieel voordeel zoals opgenomen in de R.S.z.-de
claraties, boekhoudraam 11, Bijdrageverminderingen, raam 6, rubriek T en bereken het 
gedeelte van de vermindering van de werkgeversbijdragen met betrekking tot de werk
nemers in kwestie. 

Maatregelen zonder financieel voordeel 
a) Eerste werkervaringscontract 

Tewerkstellingsmaatregelen voor jongeren die nog geen beroepsactiviteit hebben uit
geoefend. Werkgevers die tenminste 50 werknemers in dienst hebben, moeten, behou
dens vrijstelling, ten belope van 3% van het personeelsbestand van de onderneming 
stagiairs in dienst nemen. De helft hiervan moet door middel van een eerste werkerva
ringscontract zijn aangeworven. (koninklijk besluit nr. 230 van 21 december 1983 be
treffende de stage en de inschakeling van jongeren in het arbeidsproces (Belgisch Staats
blad, 28 december 1983), bevestigd door de wet van 6 december 1984, zoals gewijzigd 
bij wet van 22 december 1995) 

Controle 
Voor het volledig en verkort schema: rubriek 500. 
Bekom een overzicht van de aangeworven stagiairs of controleer de vrijstelling in kwes
tie. Ga na of 50% van deze stagiairs zijn aangenomen via een eerste werkervarings
contract. 

b) Ingroeibanen 

Regeling voor de indienstneming van werknemers jonger dan 30 jaar met maximaal 6 
maanden voorafgaande beroepsactiviteiten. (artikelen 19 tot 22 van het koninklijk be
sluit van 24 december 1993 tot uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring 
van's lands concurrentievermogen, Belgisch Staatsblad, 31 december 1993) 
Voor het volledig en het verkort schema: rubriek 501. . 77 
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c) Jongerenstage 

De jongerenstage is een maatregel ten gunste van jongeren die nog geen beroepsacti
viteit hebben uitgeoefend. Werkgevers die tenminste 50 werknemers in dienst hebben, 
moeten, behoudens vrijstelling, ten belope van 3 % van het personeelsbestand van de 
onderneming stagiairs in dienst nemen. De helft hiervan moet door middel van een eer
ste werkervaringscontract zijn aangeworven. De modaliteiten verbonden aan deze sta
ge zijn opgenomen in het koninklijk besluit nr. 230 van 21 december 1983. (koninklijk 
besluit nr. 230 van 21 december 1983 betreffende de stage en de inschakeling van jon
geren in het arbeidsproces (8elgisch Staatsblad, 28 december 1983), bevestigd door 
de wet van 6 december 1984, zoals gewijzigd bij wet van 22 december 1995) 

Voor het volledig en verkort schema: rubriek 502. 

d) Overeenkomst werk-opleiding 

Overeenkomst beperkt tot de werkzoekenden van 18 tot 25 jaar die onder bepaalde 
voorwaarden indiensttreding mogelijk maakt met een tweeledige overeenkomst: het 
eerste onderdeel is een deeltijdse arbeidsovereenkomst afgesloten voor onbepaalde 
tijd en het tweede onderdeel heeft betrekking op de opleiding die rechtstreeks verband 
moet houden met het uitgeoefende beroep. (koninklijk besluit nr. 495 van 31 decem
ber 1986 tot invoering van een stelsel van alternerende tewerkstelling en opleiding voor 
de jongeren tussen 18 en 25 jaar en tot tijdelijke vermindering van de sociale zeker
heidsbijdragen van de werkgever verschuldigd in hoofde van deze jongeren, (8elgisch 
Staatsblad, 23 januari 1987), bevestigd bij wet van 30 maart 1987) 

Voor het volledig en verkort schema: rubriek 503. 

e) Leerovereenkomst 

Onder bepaalde voorwaarden kunnen jongeren hun beroepsopleiding voortzetten bin
nen een erkend leercontract. Ze moeten minimaal 15 jaar oud zijn en gedurende ten 
minste 2 jaar secundair onderwijs met volledig leerplan gevolgd hebben. (wet van 29 
juni 1983 betreffende de leerplicht, Belgisch Staatsblad, 6 juli 1983) 

Voor het volledig en verkort schema: rubriek 504. 

f) Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd 

Tijdelijke mogelijkheid om, van 1 april1994 tot 31 december 1997, een overeenkomst 
voor bepaalde tijd te verlengen door middel van een andere, soortgelijke overeenkomst. 
(artikel10bis van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 8elgisch 
Staatsblad, 22 augustus 1978) 

Voor het volledig en verkort schema: rubriek 505. 

g) Conventioneel brugpensioen 

Stelsel waardoor een oudere ontslagen werknemer (in principe minstens 60 jaar) tot 
aan zijn pensioen en bovenop de werkloosheidsvergoeding, een aanvullende vergoe
ding kan genieten, het zogenoemde brugpensioen, die in principe ten laste komt van de 
werkgever. (CAO nr.17, 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvul
lende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ont-



slagen en koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werk
loosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen, Belgisch Staatsblad, 
11 december 1992) 

Voor het volledig en verkort schema: rubriek 506. 

Voor de controle van de steunmaatregelen zonder flnancieel voordeel zal de commissa
ris-revisor zich moeten beroepen op de arbeidsovereenkomsten alsmede op de individu
ele overzichtstaten van het extern sociaal secretariaat. 

Attentiepunt: Bepaalde maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling kunnen, onder 
bepaalde voorwaarden, gecumuleerd worden, bijvoorbeeld: 

- de Maribeltussenkomst: met inachtneming van bepaalde grenzen, kan de maatregel met 
and ere worden gecumuleerd, zoals met loopbaanonderbreking, conventioneel halftijds 
brugpensioen, de maatregel ten gunste van lage lonen, bedrijfsplan, tewerkstellingsak
koorden 1995-1996; 

- de tewerkstellingsakkoorden 1995-1996: onder bepaalde voorwaarden, kan de maat
regel met andere worden gecumuleerd, zoals met de Maribe~ussenkomst. koninklijk be
sluit nr. 483, koninklijk besluit nr. 495, koninklijk besluit nr. 499 of de maatregel ten gun
ste van lage lonen; 

- het bedrijfsplan: onder bepaalde voorwaarden, kan de maatregel met andere worden ge-
cumuleerd, zoals met de Maribeltussenkomst of de maatregel ten gunste van lage lonen. 

Bij cumulatie moet rubriek 550 (totaal boekjaar) overeenstemmen met het totale aantal 
werknemers dat betrokken is bij de tewerktellingsmaatregelen. Het aantal opgenomen in 
rubriek 550 zal dan ook niet overeenstemmen met de som van de getallen opgenomen in 
rubriek 400 tot 506 gezien een werknemer die van verscheidene maatregelen geniet, der
halve slechts voor een eenheid telt. 

Wij merken eveneens op dat bepaalde bijzondere maatregelen (m.n. betreffende de non-pro
fitsector) niet voorzien zijn in het wettelijk schema. Bijvoorbeeld het koninklijk besluit van 22 
september 1989 tot bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector (Belgisch 
Staatsblad, 12 oktober 1989), het koninklijk besluit nr. 499 van 31 december 1986 tot re
geling van de sociale zekerheid van sommige kansarme jongeren (Belgisch Staatsblad, 23 
januari 1987), bevestigd bij wet van 30 maart 1987, het koninklijk besluit nr. 483 van 22 
december 1986 tot vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen van de werkgevers 
bij de indienstneming van dienstboden (Belgisch Staatsblad, 15 januari 1987), bevestigd 
bij wet van 30 maart 1987. 

• Inlichtingen over de opleiding voor de werknemers tijdens het boekjaar 
Het controleprogramma kan er als volgt uitzien: 
a) Bekom van de personeelsdienst de jaarplanning per werknemer van de voorziene inter

ne en/of externe opleidingen. 
b) Voor de externe opleidingen: 

• verifieer het aantal betrokken werknemers en gevolgde opleidingsuren aan de hand 
van de inschrijvingsformulieren, en dergelijke. 

• bekom de samenstelling van de vermelde kostprijs voor de onderneming, zoals 
vermeld in de sociale balans; evalueer de inlichtingen door vergelijking met de on-
derliggende documenten. 79 
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Noot: De bezoldigingen van de werknemers in opleiding (bruto bezoldigingen en 
sociale lasten) die in de kosten voor opleiding dienen verrekend te worden, kun
nen als volgt worden vastgesteld: op de totale jaarlijkse bezoldiging van de werk
nemer in kwestie (of de gemiddelde theoretische bezoldiging die overeenstemt met 
zijn categorie binnen de onderneming) past de verhouding toe tussen het tijdens 
het jaar gevolgde aantal opleidingsuren en het totale aantal bezoldigde uren. 

c) Voor de interne opleidingen: 
• verifieer het aantal betrokken werknemers en gevolgde opleidingsuren aan de hand 

van rapporteringsverslagen. 
• bekom de samenstelling van kostprijs voor de onderneming en verifieer de rede

lijkheid ervan. 
• ga na of de uurkostprijs van alle werknemers (inclusief de interne opleiders) correct 

werd bepaald (zie ook voormelde noot). 

3) Analytisch onderzoek van de samenhang 

• Confronteer de informatie van de sociale balans met deze in de resultatenrekening en 
in de toelichting (C.15 of A.1 0). De bevestigingstesten moeten bewijskrachtig materiaal 
opleveren voor rubriek !I.C van de resultatenrekening en van de staat XII.C (of V1.2) van 
de toelichting ten aanzien van gegevens die in de sociale balans zijn opgenomen. 

• Verzeker de globale samenhang van sociale informatie door een analytisch onderzoek 
in de laatste fase van de controle met het oog op de bevestiging van de verschillende 
besluiten uit uitgevoerde controles. 

• 8tel een tabel op voor de vergelijking van bedragen en ratio's van dit boekjaar met de
ze van vorige boekjaren. 

• Bekom een verklaring voor onverwachte schommelingen of elementen in de sociale ba
lans die tegenstrijdig zijn met langs and ere weg verkregen bewijskrachtige gegevens. 

4) Controleverslag van de commissaris-revisor 

• Inventariseer alle vastgestelde onvolkomenheden uit de controle van de sociale balans 
en bespreek de uit te voeren correcties met de verantwoordelijken. 

• Indien niet is voldaan aan het getrouw beeld tengevolge van een niet correcte weer
gave van gegevens uit de bijlage bij de sociale balans, formuleer duidelijk het voorbe
houd in het controleverslag. 

• Voorzie een bijzondere en afzonderlijke vermelding of de wettelijke bepalingen betref
fende de sociale balans zijn nageleefd. 

5) Mededeling van de sociale balans 

a) Aan de ondernemingsraad 
• Ga na of het de gecontroleerde sociale balans is die aan de ondernemingsraad 

wordt voorgelegd. 
• Ingeval van afwijkingen of onvolkomenheden in de sociale balans, formuleer dui

delijk het voorbehoud bij de sociale balans in het certificeringsverslag, gericht aan 
de ondernemingsraad. 

b) Neerlegging bij de N.B.B. 
• Verzeker u ervan dat het de gecontroleerde sociale balans is die wordt neergelegd 

bij de Nationale Bank van Belgie. 



7. Analyse van de sociale balans 

7.1. De relevantie van de sociale balans 
De sociale balans kan zijn relevantie slechts aantonen mits we de analyse maken van de nieu
we informatie die deze balans aan haar lezers verstrekt. De relevantie is een van de funda
mentele kwaliteiten van informatie of zij nu van economische, financiele of sociale aard is. Dit 
wezenlijk kenmerk houdt in dat informatie of een analyse slechts nuttig zijn in de mate dat zij 
voor de gebruiker nodig zijn om een door hen te nemen beslissing te rechtvaardigen. 

De huidige economische context noopt de politieke en sociale verantwoordelijken ertoe snel 
inzicht te verwerven om hun beleid op middellange en korte termijn te kunnen bijsturen en de 
invloed daarvan af te wegen op de ontwikkeling van de tewerkstelling en de inkomsten die 
door de onderneming word en gegenereerd. 

Het Witboek van de Europese Commissie over de groei van het concurrentievermogen en de 
tewerkstelling, gepubliceerd in 1993, heet! de regering geleid bij de uitwerking van haar glo
baal plan voor de tewerkstelling, het concurrentievermogen en de sociale zekerheid. Het stelt 
vijf grote actiedomeinen voorop: 

1 0 De promotie van de human ressources middels het in de hand werken van onderwijs en be
roepsopleiding, met inbegrip van de permanente vorming. Belangrijk is dat een investe
ringsbeleid op het vlak van human ressources wordt ondersteund, zoals dat ook gedaan 
wordt voor de uitrustingsinvesteringen. 

2° De intensiteit van de groei in het scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen vermeerderen: 
- middels het aanmoedigen van soepelere vormen van arbeidsorganisatie zoals vrijwilli

ge deeltijdse arbeid en een soepelere aanwending van arbeidsovereenkomsten van 
bepaalde duur; 

- middels het aanwenden van de productiviteitswinsten ten gunste van investeringen die 
nieuwe arbeidsplaatsen scheppen, liever dan ten gunste van de loonontwikkeling. 

30 De indirecte kosten van de arbeid verminderen middels een selectieve verlaging van de 
sociale bijdragen. 

4° Een actief beleid van de arbeidsmarkt aanmoedigen, middels maatregelen die gericht zijn 
op de individuele motivatie en het zoeken naar werk, liever dan een passief beleid dat voor
namelijk op werkloosheidsuitkeringen is toegespitst. 

5° Optreden op basis van de minder begunstigde groepen met een bijzondere aandacht voor 
herinschakelingsacties voor bepaalde categorieen: de jongeren, de langdurig werklozen, de 
oudere werknemers en de werkloze vrouwen. 

Vanuit deze benadering hebben de regeringen en de organisaties die de werknemers verte
genwoordigen de sociale balans in het leven geroepen met als voomaamste bedoeling het 
inzicht op het aanbod van arbeidsplaatsen op het macro-economische vlak te bevorderen en 
de efficientie van de tewerkstellingsmaatregelen te kunnen beoordelen. 

Maar moet een macro-economische benadering noodzakelijk in botsing komen met de bena-
dering van personen die ge'lnteresseerd zijn in de ondememingen die zich op het micro-eco- 81 
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nomisch vlak bewegen ? Moet de invoering van een sociale balans niet ingeschreven wor
den in een ruimer perspectief dat strookt met de moderne opvatting van het bedrijf ? 

Waar de externe waarnemer in de meeste gevallen beschikt over een geheel van inlichtingen 
dat voldoende is om te komen tot een financiele diagnose van de onderneming, is het ook 
zo dat de jaarrekening een niet getrouwe weergave is van de sociale realiteit. De dynamiek 
van de ontwikkeling van de personeelskosten komt slechts globaal en op onvolkomen wijze 
aan bod bij de analyse van de jaarrekening. 

De onderneming moet niet enkel gezien word en als een basiscel van het bedrijfsleven, die 
rijkdom schept, maar ook als een entiteit die inkomens beschikbaar stelt en belast is met een 
maatschappelijke rol. Dit standpunt leunt dan weer aan bij een ruimere bewustwording van 
de maatschappelijke rol van de ondememing ten overstaan van de mensen die haar samen
stellen en tegenover de gehele gemeenschap waarin zij leeft. Dit standpunt blijkt uit het ver
slag aan de Koning dat aan het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 betreffende de jaarre
kening voorafgaat, waarin de economische en sociale dimensie en ook haar functie in de 
gemeenschap wordt onderstreept: 

In het verslag aan de Koning lezen we inderdaad: « ... De onderneming is immers niet al/een 
een patrimonium waaruit winsten of verliezen voortvloeien. Wezenlijk is zij een dynamisch en 
duurzaam georganiseerd geheel van rnensen, van technische middelen en van kapitalen, in
gericht met het oog op het voeren van een economische activiteit die moet leiden tot het tot
standbrengen van een bruto-product, dat toelaat aan aI/en die tot deze realisatie van dit pro
duct hebben bijgedragen, bruto- of netto-inkomsten toe te kennen.» 

Het verslag stelt verder: "Men dient immers twee aspecten in het licht te stel/en: enerzijds, de 
omvang en de samenstel/ende bestanddelen van het brutoproduct dat de onderneming heeft 
tot stand gebracht, anderzijds, de bruto- of netto-inkomsten welke door de realisatie ervan 
konden uitgekeerd warden als vergoeding voor de factoren.» Ook wordt onderstreept dat 
"het scheppen van werkgelegenheid en het behoud ervan, evenals de mogelijkheid om, in de 
lijn van de sociale vooruitgang, de rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen van de 
personeelsleden aan te passen, zijn immers in hoofdzaak afhankelijk van het bedrag en de 
evolutie van het brutoproduct, door de onderneming tot stand gebracht.» 

Het woord «Onderneming» moet dan ook in de ruime zin worden geduid: het betreft een van 
de basiscellen van het sociaal-economisch weefsel waarin de productiefactoren worden sa
mengebracht om de behoeften aan goederen en diensten te kunnen bevredigen. De onder
neming heeft een maatschappelijke rol en die is sociaal van aard in de mate dat zij mensen 
samenbrengt die samen werken aan haar ontwikkeling en samen haar geschiedenis schrij
ven, haar economische en technische vooruitgang bewerkstelligen. 

Het begrip onderneming zoals wij dat verder in deze studie hanteren slaat dus niet alleen op 
de handelsvennootschap maar ook op de onderneming uit de non-prafitsector, de openba
re onderneming en waarom ook niet de gemeente, waarvoor een visionair onlangs nog de 
uitdrukking «gemeentelijke onderneming» gebruikte. 

Deze hedendaagse benadering van de onderneming brengt er ons toe de analyse van de so
ciale balans verder dan haar macro-economisch aspect te beschouwen als een nieuw instru
ment bij de diagnose van de onderneming. Het is inderdaad de onderneming die rijkdom 
maakt en niet het opvolgen van de grate evenwichten door de macro-economisten. 



De sociale balans geeft toegang tot een deel van de interne realiteit van de onderneming die 
voor de externe waarnemer relevant is. Die waarnemer kan dan zo de sociaal doorslagge
vende factoren onderkennen van het financiele evenwicht van de prestaties, om beter inzicht 
te krijgen in de voorbije ontwikkeling en voorop te lopen op de toekomstige trends. 

De sociale balans kan aldus bijdragen tot het verklaren van de economische prestaties van 
de onderneming. Waar het echter moeilijk is om het rechtstreekse oorzakelijkheidsverband 
te identificeren tussen economische en financiele prestaties, maken recente onderzoeken 1 

op het vlak van human ressourcesbeheer het wel mogelijk om het bestaan te onderkennen 
van een positieve band tussen economische prestatie en sociale prestatie van de onderne
ming. Die onderzoeken blijken te wijzen op het bestaan van een samenhang tussen deze bei
de prestatieniveaus die het resultaat zijn van complexe wisselwerkingen. 

We mogen echter de analyse van de sociale balans niet verwarren met een sociale audit die 
in wezen een interne benadering is, waarbij de mogelijkheid wordt onderzocht voor een or
ganisatie om het hoofd te bieden aan de sociale en menselijke problemen, de oorzaken daar
van te onderkennen en aanbevelingen te formuleren. 

Verder kan ook de vraag worden gesteld of cijfergegevens mogelijk maken om het geheel 
van de sociale werkelijkheid van een economische entiteit te vatten. Hoe moeten we motiva
tie en het gedrag van particuliere personen, de afstemming van een organisatiestijl en het ma
nagement, en ook de wijze waarop en de middelen waarlangs de interne communicatie ver
loopt gaan becijferen ? Die aspecten worden door specialisten inzake beheer van human 
ressources en controle van sociaal beheer verwerkt aan de hand van kwalitatieve indicatoren 
(interne enquete en onderhoud). 

Deze dimensies mogen dan al niet tot de sfeer van deze studie behoren, toch moet worden 
onderstreept dat die nauw verbonden zijn met een belangrijke economische inzet, namelijk de 
manier waarop de onderneming in staat is zich aan de wisselvalligheden van haar omgeving 
aan te passen. Die mogelijkheid veronderstelt dat er een sociale doelstelling is, het nastreven 
van een dynamisch evenwicht tussen, enerzijds, centripetale krachten die het vrijwaren van de 
homogeniteit en van de globale samenhang van de organisatie beogen en, anderzijds, centri
fugale krachten die ervoor zorgen dat de individuele initiatieven worden aangemoedigd en de 
autonomie van de personen en groepen die de ondememing uitmaken in de hand wordt gewerkt. 

7.2. Doelstellingen en onderzoeksmethoden 
t-1et Instituut der Bedrijfsrevisoren publiceerde onlangs een studie met als titel "Zicht op de 
jaarrekening: ratio-analyse», een nuttig naslagwerk wat de financiele diagnose betreft. 

De voorgestelde analyse beoogt het instrumentarium van de waarnemers van het bedrijfsle
ven aan te vullen door toevoeging van een geheel aan relevante ratio's en indicatoren die kun
nen word en gehanteerd, enerzijds, bij een globale diagnose en, anderzijds, voor de benade
ring van bijzondere aspecten die in de sociale balans aan bod komen. 

Het is de bedoeling dat de sociale indicatoren instrumenten zouden zijn voor de externe waar
nemers bij het opsporen en laten knipperen van alarmlichten, en dat zij ook de bezin-

1 Men kan bij wijze van voorbeeld de publicatie van d'ARCIMOLES crteren waamaar reeds eerder werd verwezen. 83 
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ning van de interne actoren zouden onderbouwen, De benadering moge dan al vanuit meer 
dan een oogpunt origineel zijn, zij blijft afhankelijk van de degelijkheid en van de reikwijdte van 
de beschikbare informatie, 

De sociale balans reikt informatie aan die in wezen kwantitatief van aard is, Dit is het topje 
van de ijsberg die het beheer van de human ressources van de onderneming is, De balans 
hangt een «momentopname» van de ondememing op, die niet noodzakelijk de betekenisvol
le tendenzen van het sociaal beheer weergeeft, De klassieke doelstelling van de jaarrekening 
is een getrouw beeld van de financiele positie en van de resultaten van de onderneming weer
geven, De sociale balans kan maximaal een onvolledig beeld geven van de sociale realiteit 
van de onderneming, Wanneer we geen rekening houden met duidelijke gevallen van mislei
ding, stemt dit beeld overeen met een tabel waarvan de wetgever het kader heeft vastgesteld 
en die in de toekomst nog zou kunnen uitbreiden zolang maar niet aan de privacy van de on
dernemingen wordt geraakt, 

In vergelijking met de sociale balans in Frankrijk die in 1977 werd voorgeschreven, bevat het 
Belgische schema geen inlichtingen betreffende de werkloosheid, absentersme, de spreiding 
van het personeelsbestand volgens leeftijdsklassen, de hierarchie van de bezoldigingen, de 
voorwaarden op het vlak van veiligheid en hygiene, de inrichting van de werktijd en de be
roepsrelaties, Dit is het gevolg van de verschillende motiveringen van de wetgevers en ver
moedelijk ook van de evolutie op het vlak van sociale bekommernissen, We kunnen echter 
wel betreuren dat een aantal inlichtingen niet openbaar worden gemaakt in de mate dat die kun
nen wijzen op een slechte werking of op een sociaal klimaat die kunnen helpen bij de diagno
se van een onderneming, 

Ratio's kunnen ervaren worden als een opeenstapeling van orakelmatige cijfergegevens die de 
contemplatieve bezigheden van spitsvondige analisten moeten voeden, Belangrijk is niet alleen 
dat juiste indicatoren word en aangemaakt, maar ook dat hun betekenis wordt toegelicht, zo
dat de niet-economen niet misleid dreigen te worden door de rationalistische benadering die 
de ratio's eigen is, 

De analyse die wij voorstellen benadert in eerste instantie globale aspecten in verb and met 
de op de jaarrekening steunende economische en financiele diagnose en vervolgens meer 
specifieke thema's die in de sociale balans aan bod komen, 

De opbouw kan worden voorgesteld in de vorm van een driehoek, samengesteld uit 4 nive
aus, om uit te drukken dat de fundamenten van de tewerkstelling en de bezoldigingen van 
het personeel te vinden zijn in de door de onderneming gecreeerde economische toegevoeg
de waarde, De onderneming is bovendien in staat een sociale toegevoegde waarde te ont
wikkelen dat zich voornamelijk vertaalt in een klimaat van creativiteit en behoeftenbevrediging 
bij het personeel. Dit vormt de top van de driehoek, 

Er bestaat een duidelijk verband tussen economische toegevoegde waarde en het volume 
aan personeelsleden en aan bezoldigingen: 

- geen werkgelegenheid zonder schepping van rijkdom; 
- geen toegevoegde waarde zonder productief personeel. 

De basis van de tewerkstellingsdriehoek wordt gevormd door de economische toegevoeg
de waarde, Indien deze vermindert, stelt men in het algemeen de tendens vast dat eerst de top 
van de driehoek, dit wil zeggen de sociale toegevoegde waarde, wordt aangetast, vervolgens 
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het tewerkstellingsvolume en tot slot het bezoldigingsvermogen bij het wegvallen van de ac
tiviteiten. Het betreft hier de typische ontwikkelingen bij een onderneming in moeilijkhtlden die 
in Europa in het daglicht worden gesteld en die de relatieve onbuigzaamheid van bezoldigin
gen weerspiegelen. Deze opmerking moet niet ingeschreven worden in het grootboek van 
fundamentele economische wetten. Zij maakt, in het Belgisch geval, deel uit van de traditie 
en de actuele sociale context die zelf aan ontwikkelingen onderhevig zijn. Bovendien merken 
wij op dat de economische heropfiakkering in de USA van de jaren 1995/1996, in de eerste 
plaats, in sterke mate wordt gekarakteriseerd door een belangrijke stijging van het tewerk
stellingsvolume alvorens bezoldigingen werden verhoogd. 

De globale aspecten van de analyse van de sociale balans betreffen de drie eerste niveaus 
van de driehoek: de economische toegevoegde waarde, de bezoldiging van het personeel 
en de tewerkstelling. Uit de analyse van de sociale balans zal blijken hoe het aandeel in de 
toegevoegde waarde toegerekend aan het personeel evolueert, zowel vanuit financieel als 
kwantitatief of kwalitatief oogpunt gezien. Het is de bedoeling de dynamiek van de schepping 
van rijkdom door de onderneming te belichten. 

Het begrip sociale toegevoegde waarde is geschikt voor het onderzoek van de bijkomende 
aspecten als tewerkstellingsbevorderende maatregelen, vorming, verdeling van de arbeids
tijd en de vervrouwelijking in de tewerkstelling. Zoals hierboven reeds aangehaald bevat de 
sociale balans, in vergelijking met Frankrijk, slechts zeer beperkte kwalitatieve informatie die een 
beoordeling van de sociale toegevoegde waarde mogelijk maakt. 

Voor we overgaan tot de ratio's en de sociale indicatoren, moeten we vooraf drie opmerkin
gen maken: 
- de via de analyse van de sociale balans waargenomen ontwikkelingen leiden niet altijd tot 

mechanische resultaten betreffende de prestaties van de onderneming. Er bestaat een 
vertragingseffect waarmee moet worden rekening gehouden - dit geldt onder meer voor de 
bewegingen in het personeelsbestand en de opleiding; 

- het begrip voltijds equivalent in de loop van het boekjaar weerspiegelt op betekenisvolle
re wijze het volume aan aangeboden arbeid dan de optelling van voltijdse en deeltijdse 
betrekkingen of het totaal in voltijdse equivalenten per einde boekjaar. Wanneer dat 85 
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begrip wordt gehanteerd zal het systematisch worden bevoorrecht in de definitie van het 
geheel van voorgestelde ratio's of percentages; 

- het door het in het register ingeschreven personeel gepresteerde aantal uren is in feite het 
aantal uitbetaalde uren volgens de verklarende toelichting bij de sociale balans. Daarin is 
dus ook het absente'isme inbegrepen wat die gegevens dus minder relevant maakt. 

7.3. Uitwerking van ratio's en indicatoren 
De uitgewerkte ratio's werden gehergroepeerd in tien categorieen waarvan vijf betrekking 
hebben op globale aspecten. De andere betreffen meer specifleke onderwerpen. Elke onder
neming heeft zijn eigenheden en behoort tot een bepaalde activiteitensector; bepaalde ratio's 
zijn bijgevolg niet van toepassing voor alie ondernemingen. 

De codes die worden gebruikt in de uiteenzetting van de inhoud van elke ratio worden schuin 
voorgesteld wanneer het elementen uit de resultatenrekening betreft, terwijl een normale weer
gave wordt gebruikt wanneer de elementen voortkomen uit het schema van de sociale ba
lans gepubliceerd door de NBB. Sommige codes moeten worden aangepast voor de onder
nemingen die een verkort schema publiceren. Wij merken eveneens op dat bepaalde ratio's 
nlet van toepassing zijn voor het verkort schema. 

1. Toegevoegde waarde en personeel 
Het begrip economische toegevoegde waarde is nu genoegzaam bekend, hoewel nog af en 
toe wordt getwist over de wijze van berekening. Het vloeit voort uit de macro-economische leer 
en beoogt de becijfering van de rijkdom die door een land wordt geschapen, het zogenaam
de binnenlands product. 

Wanneer de toegevoegde waarde op de ondernemingen wordt toegepast, staat het v~~r de 
eigen bijdrage van de onderneming tot de productie en de verdeling van de opbrengsten van 
haar activiteiten. Het begrip stemt overeen met het verschil tussen de waarde van de produc
tie - zonder dus de bedrijfssubsidies en compenserende bedragen die van de overheid wor
den verkregen - en de tussenverbruiken - of de kost van de toeleveringen en goederen en 
ook goederen en diensten. Die definitie werd door de Nationale Bank overgenomen voor het 
vaststelien van de ratio's in het kader van haar sectorale studies. 

De band tussen het volume van de tewerksteliing en de toegevoegde waarde is relevanter 
dan het verband met het volume van de productie. Het is inderdaad een deel van de gescha
pen rijkdom die van aard is om in de vorm van verloning uitgekeerd te worden aan het perso
neel, terwijl een deel van de waarde van de productie aangewend moet worden voor de be
taling van de leveranciers, waarvan het aandeel afhankelijk is van een groot aantal factoren 
die de aard van de activiteiten van de onderneming eigen zijn. 

Welke ook de activiteitensector is of de graad van de taakautomatisering, er bestaat een ver
band tussen het volume van de toegevoegde waarde en dat van de tewerkstelling. Deze stel
ling leidt uiteraard niet tot het verdedigen van een simplistische opvatting, bijvoorbeeld een li
neair verband. De economische rendementswetten en de schaalbesparende effecten moeten 
al te eenvoudige analyses verfljnen. 

Algemeen wordt aangenomen dat het instandhouden en het ontwikkelen van de werkaan
biedingen alieen maar mogelijk zijn in een perspectief van toegenomen productie, tenzij de 



arbeidstijd wezenJijk zou worden herverdeeld, een onderwerp dat vandaag tot heftige discus
sies aanleiding geeft. 

We mogen echter de moeilijkheden die met het hanteren van het begrip toegevoegde waar
de gepaard gaan niet verhelen in de dienstensectoren met een financieel karakter en voor 
non-profitactiviteiten zoals ziekenhuizen of in ruime mate ondersteunde inrichtingen. In die 
gevallen zal op een praktische basis moeten onderzocht worden welke parameters het best 
de band tussen het volume van activiteiten en werkgelegenheid weerspiegelen. 

1.1. Verruimde toegevoegde waarde 

Formule: VTW = 70/74 - 740 - 60 - 61 + 1521 + 1522 
VTW: TVV + 617 

De klassieke formule van de toegevoegde waarde zoals zij in de inleiding werd gedefinieerd, 
is de volgende: TVV = 70/74 - 740 - 60 - 61. Wij herinneren eraan dat het bedrag van de toe
gevoegde waarde niet expliciet in het jaarrekeningschema is opgenomen. Het betreft basis
informatie voor de analyse van de sociale balans in het kader van een globale diagnose van de 
onderneming. 

Het begrip verruimde toegevoegde waarde is een nieuw begrip dat tot doel heeft de in de on
derneming door het geheel van de door de ondememing tewerkgestelde personen gescha
pen rijkdom te belichten. Het stemt overeen met de toegevoegde waarde, vermeerderd met 
de kosten verbonden aan de uitzendkrachten en aan het ter beschikking van de onderne
ming gestelde personeel (KUB). Die kosten staan vermeld in de resultatenrekening onder "Di
verse goederen en diensten» (rekening 617) en zijn opgenomen in de sociale balans onder 
de rubrieken 1521 et 1522. 

Vanuit een socio-economische benadering en volgens de invalshoek van de sociale balans, dekt 
het begrip door de onderneming tewerkgesteld personeel niet alleen de in het personeelsre
gister ingeschreven werknemers, maar het geheel van de personen die in de onderneming 
onder het gezag van de leiding werken. Volgens deze opvatting moet de klassieke omschrij
ving van toegevoegde waarde, die op een onjuiste manier de door het samengaan van ar
beid en kapitaal geschapen rijkdom weergeeft, worden herzien. Men kan dan ook betreuren 
dat het bedrag van algemene onderaannemingen (opgenomen onder rekening 603) niet kan 
worden ge'isoleerd om het een gelijkwaardige behandeling te geven als dat van uitzendarbeid 
en terbeschikkingstelling. 

1.2. Verruimd percentage van toegevoegde waarde in verhouding tot de globale 

productie 

Formule: VTWrrp = (70/74 - 740 - 60 - 61 + 1521 + 1522) / (70/74-740) 

Deze ratio ontwikkelt de analyse van het percentage aan toegevoegde waarde verder mid
dels het opnemen van de kost van de uitzendkrachten en de ter beschikking gestelde per
sonen (KUB) wat een meer correcte benadering geeft van de deelname van de werknemers 
aan het scheppen van rijkdom in de loop van het boekjaar. 

Die waarde die uiteraard altijd hoger of geJijk is aan die van de vorige ratio, kan worden ont
bond en tot een vergeJijking met twee termen: VTWrrp = TVVrrp + KUBrrp, die de interpre-
tatie van het onderscheid tussen de twee ratio's en hun variatie in de tijd vergemakkelijkt. 87 
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Het percentage van toegevoegde waarde in verhouding tot de totale productie (TWfTP = 
(70/74 - 740 - 60 - 61) / (70/74-740)) is een klassieke ratio waarvan de vermelding in de ana
lyse van de sociale balans zeker aan bod moet komen om het onderzoek van de ontwikkeling 
van de tewerkstelling te belichten, rekening houdend met de wijzigingen in de graad van ver
ticale integratie van de onderneming en ook met de technologische of intellectuele inhoud 
van de activiteiten. 

Zoals in de vroeger aangehaalde studie van het Instituut wordt vermeld, is dit percentage in se 
geen aanwijzing voor de efficientie of het concurrentievermogen. De studie verduidelijkt dat 
een hoog percentage aan toegevoegde waarde een handicap kan zijn wanneer die voort
vloeit uit een verticale integratie, wat betekent dat de «onderneming alles naar zich toetrekt». 
Dergelijke toestand heeft inderdaad een te hoog niveau van structuurkosten en van strakheid 
tot gevolg, die de onderneming kwetsbaar maken voor de wisselvalligheden van de schom
melingen in de economische omgeving. Uit de ervaring met herstructureringen van vennoot
schappen en internationale groepen leren we dat het mod erne management een strategie 
van specialisme van de ondernemingen aankleeft, wat de structuur lichter maakt en de om
vang van de onderneming kleiner (downsizing) , om de organisatie beter te kunnen laten rea
geren op de vraag van de markt. «Small is beautiful» is een van de slogans van de managers. 

Een hoog percentage aan toegevoegde waarde kan het resultaat zijn van hoge technologi
sche en/of intellectuele aard van de productie en ook van gunstige voorwaarden op het vlak 
van de toeleveringen. 

Inzake de verruimde toegevoegde waarde, kan een stabiel VTWfTP-percentage het gevolg 
zijn van een afwijkende schommeling van het percentage toegevoegde waarde (TWfTP) en 
het aandeel van de uitzendkrachten en de ter beschikking gestelde personen. In dit geval 
evolueert de totale kost van het tewerkgestelde personeel volgens het ritme van de totale pro
ductie, maar er zou een vermindering kunnen worden genoteerd van het aantal gepresteerde 
uren ingeschreven op rekening van de uitzendkrachten. Een dergelijke evolutie stemt over
een met het streven naar meer flexibiliteit. 

De tegenovergestelde beweging duidt erop dat uitzendkrachten werden opgenomen in het 
statuut van in het personeelsregister ingeschreven werknemers. In de positieve zin wil dit zeg
gen dat de directie vertrouwen heeft in de prognoses. In de negatieve zin kan dat een verho
ging van de potentiele rigiditeit van de onderneming tot gevolg hebben. 

Indien het verschil tussen de percentages VTWfTP en TWfTP toeneemt, doet de onderne
ming vaker een beroep op uitzendkrachten of op ter beschikking gestelde werknemers, wat 
te maken kan hebben met een verhoogd productievolume. 

Die opmerkingen zullen word en bevestigd en aangevuld door de analyse van de ontwikkeling 
van het arbeidsvolume (zie hieronder, punt 4) en de vluchtigheid van tewerkstelling (punt 9). 

1.3. Aandeel van de kostprijs van het personeel ingeschreven in het personeelsre-
gister in de toegevoegde waarde 

Formule: KPIITW = 1023 / (70/74 - 740 - 60 - 61) 

Deze indicator vermeldt het spreidingspercentage van de toegevoegde waarde op rekening 
van de ingeschreven personeelsleden. Hij varieert naargelang de kapitaalintensiteit van de 



productiemethodes, m.a.w. volgens de hoegrootheid van de vereiste investeringen en is dan 
ook afhankelijk van de bedrijfssector. Uit de praktijk en uit studies blijkt dat een regelmatig 
groeiend percentage duidt op een onevenwicht van het bedrijf waarvan de zelffinancierings
mogelijkheden afnemen. 

De auteurs van de publicatie van het IBR halen uit statistische studies de conclusie dat goed 
presterende ondernemingen een omgekeerd verband vertonen tussen het percentage toe
gevoegde waarde en het aandeel van de personeelskosten. Bij wijze van voorbeeld wordt 
vermeld dat een ondememing die een percentage toegevoegde waarde van 60 % boekt, in 
principe niet meer dan 40 % personeelskosten zou mogen boeken in de toegevoegde waar
de. Daartegenover staat dat een ondememing die slechts 20 % aan toegevoegde waarde 
haalt, zou kunnen gaan tot 80 % personeelskosten in de toegevoegde waarde. 

Uit die opmerkingen mag geen economisch dogma word en afgeleid, we moeten ze met gro
tere voorzichtigheid eerder beschouwen als een baken voor de analist. 

1.4. Aandeel van de kosten van de tewerkgestelde personen in de verruimde 
toegevoegde waarde 

Formule: KTPNTVV = (1023 + 1521 + 1522) 1 (70/74 - 740 - 60 - 61 + 1521 + 1522) 

Volgens de logica van de reeds uitwerkte ratio's zal het spreidingspercentage worden bere
kend van de verruimde toegevoegde waarde op rekening van het geheel van de door de on
derneming tewerkgestelde personen. 

Naar het voorbeeld van de vorige ratio, is dit percentage afhankelijk van de bedrijfssector van 
de ondememing. Merken we op dat zijn waarde altijd hoger of gelijk aan die van de vorige ra
tio zal zijn. 

Wanneer een afwijkende evolutie tussen beide ratio's blijkt, is er vermoedelijk een verschui
ving van werknemers tussen ingeschreven personeel en uitzendkrachten en personeel ter be
schikking van de ondernerning. Zo blijkt, naargelang het geval, een grotere flexibiliteit of een 
grotere strakheid in het arbeidsvolume. Die verschijnselen be'lnvloeden de bewegingsruimte van 
de directie en de kwetsbaarheid van de onderneming voor de wisselvalligheden van de con
junctuur, waarmee we terug aanknopen bij hierboven gemaakte opmerkingen. 

1.5. Toegevoegde waarde per ingeschreven werknemer 

Formule: IWME = (70/74 - 740 - 60 - 61) 11003 

Het betreft een productiviteitsmaatstaf die vaak voor de diagnose van een onderneming wordt 
gehanteerd. Bij de interpretatie van deze ratio moet rekening worden gehouden met de ken
merken en met de aard van de productie. Het ligt voor de hand dat de berekende ratio voor 
een onderneming die elektriciteit produceert een aanzienlijk hogere waarde zal geven dan 
voor een onderneming van openbare werken. 

Moet er nog aan herinnerd worden dat productiviteit een weliswaar noodzakelijke maar niet vol
doende voorwaarde is voor het concurrentievermogen. Het concurrentievermogen is een we
zenlijk gegeven voor de rentabiliteit van de onderneming, maar dat vermogen hangt ook af 
van de verhouding prijs/kwaliteit van de producten en diensten, en de beoordeling daarvan 
is niet van subjectieve aspecten ontbloot. 89 
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1.6. Verruimde toegevoegde waarde per gepresteerd uur 

Formule: vrw/GU = (70/74 - 740 - 60 - 61 + 1521 + 1522) I (1013 + 1511 + 1512) 

Via de berekening per gepresteerd uur kunnen de uitzendkrachten en het ter beschikking van 
de onderneming gesteld personeel in de analyse word en betrokken en kan het begrip ver
ruimde toegevoegde waarde worden gehanteerd. Voorzichtigheid is wel geboden wanneer 
we deze ratio gaan vergelijken met de ratio's van andere ondernemingen omdat nogmaals 
die waarde onder meer door de bedrijfssector be'invloed wordt. 

Wat de evolutie in de tijd betreft is het zo dat een belangrijke evolutie beoordeeld moet wor
den rekening houdend met het volume van de toegevoegde waarde. De gepresteerde uren zijn 
inderdaad het totaal van zowel de uren met betrekking tot de prestaties die rechtstreeks aan 
de productie kunnen worden toegerekend als van de uren met betrekking tot het beheer van 
de structuur. Deze toelichting geldt eveneens ten aanzien van de vorige ratio. 

2. Productie en personeel 
Ratio's voorstellen die de verhouding uitdrukken tussen de productie en het arbeidsvolume 
van de periode, kan leiden tot relevante opmerkingen, die de refiectie op basis van de toe
gevoegde waarde zullen vervolledigen. Wij willen eerst opmerken dat de waarden van de 
ratio's de kenmerken zullen weerspiegelen van de bedrijfssector, van de productie- en distri
butiemethodes en ook van de integratie van de ondememing in een groep. 

Als deflnitie voor de productie van de onderneming hanteren we het totaal van de bedrijfsop
brengsten, na aftrek van de bedrijfssubsidies en compenserende bedragen die door de over
heid worden betaald. 

Die definitie is niet rechtstreeks van toepassing op een aantal economische sectoren, onder 
meer de banken, de financiele vennootschappen en de verzekeringsmaatschappijen. In die 
sectoren moeten specifieke indicatoren voor het arbeidsvolume worden gehanteerd. 

2.1. Waarde van de totale productie per werknemer ingeschreven 
in het personeelsregister 

Formule: TPNTE: (70/74 - 740) 11003 

Deze ratio, uitgedrukt in duizenden franken, wordt berekend onder referte aan het totaal ge
middeld aantal arbeiders, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, de meest representatieve pa
rameter. Zij vertoont een groter belang voor de vergelijking van verschillende ondernemingen 
die tot een bepaalde sector behoren. 

De evolutie van deze ratio zal met aandacht worden opgevolgd omdat die zou kunnen voort
vloeien uit een toename van de omzet als gevolg van handelsactiviteiten of het beroep op on
deraannemingen in het kader van bijzondere overeenkomsten. 

2.2. Waarde van de totale productie per gepresteerd uur 

Formule: TP/GU = (70174 - 740) I (1013 + 1511 + 1512) 

Het betreft een aanvullende indicator aan de hand waarvan rekening kan worden gehouden 
met het volume aan arbeid dat door uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming 
gesteld personeel wordt geleverd. 



3. Kostprijs van het personeel 
Waar de opvolging van de ontwikkeling van tewerkstelling een van de oorspronkelijke bedoe
lingen van de sociale baians was, moeten we toch ook het thema van de "Personeelskost» aan
snijden dat historisch gezien de sociaie diaiectiek onderbouwt. We hebben geen ingewikkel
de redeneringen nodig om dit aspect als economisch tegenstrijdig te identificeren. Voor de 
ondernemingsleiding gaat het om kosten en voor het personeel is dit de inkomensenvelop
pe die be pal end is voor de levensstandaard. 

Bovendien past dit thema ook in het raam van het nationale en internationale debat over con
currentievermogen en werkgelegenheid. 

3.1. Globale kostprijs 

Belangrijk is een zicht te krijgen op de ontwikkeling en de globale structuur van de kosten 
voor het personeel dat wordt tewerkgesteld en dat de werknemers omvat die ingeschreven zijn 
in het personeelsregister (rubriek 1023), uitzendkrachten (rubriek 1521) en personen ter beschik
king van de onderneming gesteld (rubriek 1522). 

Wij vermelden nog dat voor de berekening van het schommelingspercentage van de kosten 
twee opeenvolgende sociale balansen noodzakelijk zijn omdat de informatie betreffende de 
kost van uitzendkrachten zich beperkt tot het betreffende boekjaar. 

3.2. Spreiding van de globale kostprijs 

Formule: Werknemers ingeschreven in het personeelsregister = 1023/ (1023 + 1521 + 1522) 
Uitzendkrachten = 1521 / (1023 + 1521 + 1522) 
Ter beschikking gestelde personen = 1522/ (1023 + 1521 + 1522) 

Die inlichtingen geven een samenvattend beeld dat nuttig kan aangewend worden als verkla
rende factor voor onder meer de verruimde toegevoegde waarde. 

3.3. Gemiddelde kostprijs per ingeschreven werknemer (VTE) 

Formule: KPIIVTE = 1023 / 1003 

De ratio omvat het quotient van de totale personeelskosten in verhouding tot het gemiddelde 
aantal werknemers in voltijdse equivalenten. 

De ratio is vrij summier, omdat de verhouding kan staan voor zoveel verschillende sociale, or
ganisatorische en hierarchische realiteiten en die dus niet voor meting in aanmerking komen. 
Maar toch kan deze benadering, net als de andere analyses die op basis van de sociale ba
lans worden gemaakt, een meetinstrument zijn dat kan aanleiding geven tot nader onderzoek 
wanneer we de ontwikkeiing ervan in de tijd en ook de waarde in vergelijking met sectorale 
refertes opvolgen. 

Het is zeer nuttig deze ratio van de gemiddelde kostprijs per ingeschreven werknemer te ver
gelijken met de toegevoegde waarde per ingeschreven werknemer (ratio 1.5). 

3.4. Gemiddelde kostprijs per gepresteerd uur 

Formule: In het personeelsregister ingeschreven personeelsleden = 1023 / 1013 
Uitzendkrachten = 1521 / 1511 91 



T er beschikking gestelde personen = 1522 / 1512 
Totale gemiddelde kost = ( 1023 + 1521 + 1522) / (1013 + 1511 + 1512) 

Deze ratio is even vatbaar voor kritieken als de vorige. De referte-eenheid, namelijk het ge
presteerde uur, maakt echter gemakkelijker een vergelijking mogelijk, aangezien die eenheid 
rekening houdt met de wekelijkse arbeidsduur. Het ligt voor de hand dat een uitsplitsing van 
de kostprijs volgens de personeelscategorie (bijvoorbeeld: directiepersoneel, bedienden, ar
beiders, andere), die niet is opgenomen in de sociale balans, leidt tot relevantere indicatoren. 
T och behoudt de gemiddelde kost per gepresteerd uur een ontegensprekelijk analysepoten
tieel, mits de nodige voorzorgen worden genomen bij vergelijkingen tussen ondernemingen 
of tussen sectoren. 

Wanneer we het cijfer willen vergelijken met het gemiddeld aantal ingeschreven werknemers, 
moeten we rekening houden met de beroepsopleiding en de functie van de uitzendkrachten. 

4. Evolutie van het arbeidsvolume 
Het is een gemeenplaats te stellen dat de ontwikkeling van de door de ondernemingen aan
geboden arbeidsplaatsen op de arbeidsmarkt alle aandacht van de overheid en van de eco
nomische en sociale instanties naar zich toetrekt. 

De werkgelegenheid kan gemeten word en in gemiddeld aantal tewerkgestelde personen en 
in het aantal in de loop van een boekjaar werkelijk gepresteerde uren. In onze waarnemingen 
houden we niet alleen rekening met de werknemers die in het personeelsregister zijn inge
schreven, maar ook met de uitzendkrachten en de ter beschikking van de onderneming ge
stelde personen. De sleutelgegevens en hun evolutie zijn belangrijk, los van de flexibiliteitsfor
mules voor de tewerkstelling waarop de verantwoordelijken een beroep kunnen doen. 

4.1. In gemiddeld aantal tewerkgestelde personen 

In een tabel worden het aantal en de evolutie opgenomen van de in het personeelsregister 
ingeschreven personeelsleden voltijds, deeltijds tewerkgesteld en in voltijdse equivalenten en 
ook het aantal uitzendkrachten en ter beschikking gestelde personen. 

Wij willen er de aandacht op vestigen dat het geen zin heeft om de ingeschreven personeels
leden en de uitzendkrachten en ter beschikking gestelde personen samen te tellen, vermits 
wij niet beschikken over het aantal, uitgedrukt in voltijdse equivalenten. 

4.2. In werkelijk gepresteerd aantal uren 

Middels deze maatstaf kunnen de prestaties die geleverd word en door het personeel inge
schreven in het register en die geleverd worden door de ter beschikking gestelde personen (uit
zendkrachten en ter beschikking gestelde personen) worden samengebracht. 

Het totaal aantal uren dat wordt gepresteerd door de tewerkgestelde personen is een basis
gegeven dat de beste indicator blijkt te zijn voor het tewerkstellingsvolume dat een onderne
ming aanbiedt, ongeacht het statuut van de tewerkgestelde personen. 

5. Personeelsrotatie 
92 Formule: ( (1053 Vb - 1) + 2053 + 3053) / (1053 Vb N) 



Deze ratio meet de verhouding tussen het personeelsbestand bij het begin van het boekjaar, 
vermeerderd met de bewegingen in de loop van het boekjaar en het personeelsbestand op het 
einde van het boekjaar. Zij vult de gegevens, voorgesteld in punt 4 aan in de mate dat het de 
bewegingen relativeert die zich in de loop van het boekjaar tegenover het totale personeels
bestand hebben voorgedaan. 

Indien haar waarde gelijk is aan 1, is er geen personeelsrotatie, aangezien er geen personeel 
is afgevloeid maar mogelijk wel personeel werd aangetrokken. 

Deze indicator, in tegenstelling tot deze in punt 4, laat toe de «personeelsdans» of de opeen
volging van arbeidsovereenkomsten van beperkte duur te bepalen omdat hij aansluit bij het 
personeelsbestand van de ondememing, en niet bij de schommeling daarin tussen het begin 
en het einde van het boekjaar. 

Deze ratio kan in verband worden gebracht met een mogelijke toename van het studieniveau. 
Dit laatste fenomeen, dat we hieronder bespreken, kan worden waargenomen wanneer werk
nemers door hoger geschoold personeel worden vervangen. 

Zij vult het onderzoek aan van de ontwikkeling van het arbeidsvolume en belicht de fenome
nen van vervanging, rotatie en stabiliteit van het personeel. Haar berekening wordt uitgevoerd 
op basis van gegevens uitgedrukt in voltijdse equivalenten. 

In het kader van een meer diepgaande studie is het mogelijk dezelfde analyse door te voe
ren door de gegevens volgens het geslacht op te splitsen om meer in het bijzonder de be
wegingen van de vrouwelijke personeelsleden te behandelen. 

6. Maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid 
Dit aspect van de sociale balans is een bevoorrecht meetinstrument, zowel voor de overheid 
als voor de sociale partners die de impact van de maatregelen ter bevordering van de werk
gelegenheid op de voet volgen. Het ware overmoedig en vermoedelijk ook niet realistisch om 
vanuit extern oogpunt een rechtstreeks oorzakelijkheidsverband te willen identificeren tussen 
de evolutie van het arbeidsvolume en de wettelijke maatregelen ter bevordering van de werk
gelegenheid. 

Het nagestreefde doel is te meten welk het relatieve belang is geweest van de open bare steun, 
wat de begunstigde werknemers en de daaruit voortvloeiende financiele voordelen betreft. 
De analyse kan voor de verantwoordelijken van de onderneming uitmonden in een bezinning 
over de voordelen op het vlak van vermindering van sociale last en, zowel in vergelijking met het 
verleden en de niet uitgebuite mogelijkheden, als in vergelijking tot and ere ondernemingen. 

6.1. Percentage betrokken werknemers 

Formule: 5502 / 1001 + 1 002 

Het betreft een globale meting die het percentage uitdrukt van het aantal werknemers be
trokken bij de maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid, in verhouding tot het 
aantal personeelsleden die in de loop van het boekjaar in het personeelsregister zijn inge-
~~. 00 
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Het percentage drukt uit de mate waarin de onderneming openstaat voor initiatieven ter be
vordering van de werkgelegenheid. De schommelingen moeten word en beoordeeld afhan
kelijk van, enerzijds, de evolutie van het arbeidsvolume en, anderzijds, de waaier aan maatre
gelen die de onderneming heeft kunnen genieten. 

Door de berekening van deze ratio met het aantal werknemers uitgedrukt in voltijdse equiva
lenten kan een indicator worden bekomen die niet be'invloed wordt door arbeidstijdverdeling 
maar waarmee niet kan worden bepaald in welke mate de onderneming voor de maatregel 
openstaat. 

Een verder doorgedreven analyse, die ongetwijfeld nuttiger is op het sectorale en regionale 
niveau, leidt tot de berekening van het aantal betrokken werknemers, afhankelijk van het ty
pe maatregel, al dan niet gepaard gaand met een financieel voordeel. 

Merken we op dat de opsplitsing volgens mannen en vrouwen mogelijk is voor twee tewerk
stellingsbevorderende maatregelen: het bedri~splan en het tewerksteliingsakkoord 1995-1996. 

6.2. Percentage van de globale vermindering van de werkgeverslasten 

Formules: 
(4003 + 4033 + 4043 + 4053 + 4083 + 4093 + 4013 + 4113 + 4123 + 4133)/(621 + teller) 

Diverse maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid leiden tot een vermindering van 
de bedrijfslasten. De sociale balans vermeldt de financiele voordelen voor elke maatregel, 
maar telt die eigenaardig genoeg niet samen. 

Een van de doelstellingen van de maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid is ge
richt op een vermindering van de sociale werkgeversbijdragen. Wat is het relatieve belang van 
deze verminderingen ? 

De voorgestelde ratio beoogt een globale aanwijzing te zijn voor de impact van de sociale 
voordelen op de vermindering van de werkgeverslasten. De ratio staat voor de som van de
ze voordelen in verhouding tot de sociale werkgeverslasten, vermeerderd met de financiele 
voordelen. De interpretatie ervan moet parallel verlopen met het percentage van betrokken 
werknemers en rekening houden met het globale bedrag van financiele voordelen. 

Het totaal aan financiele voordelen zou ook in verband kunnen worden gebracht met het re
sultaat van de onderneming om aldus de impact aan te wijzen van de financiele voordelen op 
de winst of het verlies van het boekjaar. Door een vergelijking met het totaal van de perso
neelskosten kan het bed rag van de bekomen financiele voordelen worden gerelateerd. 

Het is eveneens mogelijk het totaal aan financiele voordelen uit te drukken per eenheid van 
betrokken werknemers, in voltijdse equivalenten, of het totaal van de rubrieken 4002 tot en 
met 4132. 

7. Opleiding en human ressources 
Het thema van de opleiding wordt regelmatig samen met dat van de tewerkstelling aange
kaart, in de mate dat er een band bestaat tussen een tekort aan opleiding en werkloosheid. 
Bovendien is het ook zo dat het dynamisme van de omwikkeling van de onderneming een 



regelmatige vernieuwing vraagt van de bekwaamheden van de werknemers via de opleiding 
van het aanwezige personeel en het optrekken van het kwalitatief niveau van de aanwervingen. 

De mogelijkheid om te innoveren in nieuwe producten en diensten en de verbetering van de 
kwaliteit ervan hangt niet alieen af van materiele investeringen maar ook van de kwaliteit en 
de relevantie van de immateriele investering, met name in human ressources en in het bijzon
der in de aanwerving van personeel van hoog niveau. Een modern management vereist een 
grotere veelzijdigheid van het personeel, meer algemene kennis en een groter vermogen tot 
initiatiefname. 

De opleiding moet gezien worden als het beste middel om de prestaties van elkeen te ver
beteren en dus ook van de organisatie, wat uiteraard afgelezen moet kunnen worden uit de ren
tabiliteit van de onderneming maar ook uit de tevredenheid van de consumenten en, belang
rijker nog, die van de werknemers zelf. 

Het ligt voor de hand dat de sociale balans alieen maar kwantitatieve gegevens kan verstrek
ken over het beleid van opleiding en aanwerving van het personeel, zonder verwijzing naar 
de nagestreefde doelsteliingen. Deze kunnen op betekenisvolie wijze het sociaal klimaat van 
de onderneming en dus ook de globale prestaties van de onderneming beYnvloeden. 

7.1. Opleiding van de werknemers 

Er moet worden onderstreept dat de informatie in de sociale balans alieen maar betrekking 
heeft op opleidingen waarvan de kost van de organisatie door de onderneming wordt gedragen. 

In een aantal gevalien kan een meer gedetailieerde analyse, die de inlichtingen betreffende de 
vorming opsplitst per geslacht, duiden op een belang in de mate dat gelijke kansen niet al
leen gelijke kansen in de toegang tot een job betekent maar ook gelijke kansen om zijn oplei
ding binnen de onderneming zelf op een hoger peil te brengen. 

7.1.1. Percentage betrokken werknemers 

Formule: (5801 + 5811) / (1001 + 1002) 

Dit percentage geeft het aantal werknemers weer die betrokken zijn in verhouding tot het ge
middeld aantal ingeschreven werknemers, die voltijds of deeltijds werken. Er wordt geen ge
bruik gemaakt van het beg rip voltijdse equivalenten, dat niet vermeld wordt voor de inlichtin
gen betreffende de opleidingen van werknemers in de loop van het boe~aar. De analyse van 
deze indicator moet worden beoordeeld met gebruikmaking van de twee hieronder bespro
ken parameters. 

7.1.2. Percentage opleidingsuren 

Formule: (5802 + 5812) / 1013. 

De index drukt de relatieve hoegrootheid uit van het aantal opleidingsuren in verhouding tot het 
totaal aantal door de ingeschreven werknemers gepresteerde uren. 

De bekomen waarden voor beide ratio's met betrekking tot de opleiding staan rechtstreeks in 
verhouding tot het dynamisme van de ondernemingsleiding en de technologische evolutie 
van de bedrijfssectoren. 95 
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Het vaststellen van deze ratio's per beroepscategorie die in de onderneming kan worden on
derkend zou op interessante manier de verscheidenheid aan situaties beJichten, naargelang het 
gaat om directie, kaderleden, technici, bedienden of arbeiders. 

Het berekenen van het gemiddeld aantal opleidingsuren per betrokken werknemer lijkt niet 
zo geschikt omdat een gemiddelde afzonderiijke, zeer verschillende situaties kan verbergen. 
Bovendien houdt de kwaliteit van de opleiding geen rechtstreeks verband met het aantal uren 
dat de werknemer eraan besteed. Nochtans gaat het hier om een betekenisvolle aanwijzing voor 
de inzet, zowel van de werkgever als van het personeel, in het proces permanente vorming. 

7.1.3. Totale kostprijs van de opleiding 

Formule: (5803 + 5813) 

Het is de bedoeling de ontwikkeling van de globale investering van de onderneming op het 
vlak van opleiding te belichten. Die ontwikkeling zou vergeleken kunnen worden met de evo
lutie van de investeringen inzake materieel, uitrusting, installaties en werktuigen. 

De berekening van het gerniddelde van de kostprijs van de opleiding per betrokken werkne
mer kan een bijkomende ratio vormen, zelfs wanneer het heterogene situaties dekt. 

7.1.4. Relatief belang van de opleidingskost in verhouding tot de personeelskosten 

Formule: (5803 + 5813) / 62 

Deze ratio relateert de onkosten die de onderneming bereid is te investeren in opleiding en 
maakt vergeJijkingen zowel in de tijd als in de ruimte mogeJijk. 

7.2. Aanwervingsniveaus 

Het optrekken van het opleidingsniveau van het personeel wordt ook op externe wijze ver
wezenlijkt middels het aantrekken van hoger geschoolde arbeidskrachten. 

De inlichtingen in de sociale balans maken het mogelijk het fenomeen grosso modo te bena
deren op basis van de ins en outs in het personeel, afhankelijk van het studieniveau. 

Formule: Netto evolutie: (ins - outs) 
Basisonderwijs: (2203 + 2303) - (3203 + 3303) 
Secundair: (2203 + 2313) - (3213 + 3313) 
Hoger niet-universitair: (2233 + 2323) - (3223 + 3323) 
Universitair: (2233 + 2333) - (3223 + 3333). 

Naast de nettobeweging (ins - outs) brengen deze indicatoren een verschuiving aan het licht 
in de spreiding van het personeel per studieniveau. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer be
dienden met een humanioraopleiding door personen met een diploma van hoger niet univer
sitair onderwijs vervangen worden. 

De opmerkingen die op basis van dit gegeven kunnen worden gemaakt vloeien voort uit be
slissingen of interne gebeurtenissen binnen de onderneming, waarvan de aard en verklaring 
niet altijd in de in de jaarrekening en het jaarverslag bekendgemaakte informatie gevonden 
kan worden. 



Een fijnere analyse van het opleidingsniveau is alleen maar mogelijk wanneer interne gege
vens worden gebruikt die onder meer betrekking hebben op de spreiding van het aanwezi
ge personeel volgens studieniveau en functie. 

7.3. Personeelscategorieen 

Formule: Directiepersoneel: 1303 / 1053 
Bedienden: 1313/1053 
Arbeiders: 1323 / 1053 
Overige: 1333/1053. 

Die inlichtingen werden al openbaar gemaakt voor de invoering van de sociale balans. De voor
gestelde tabel beoogt de spreiding per categorie van werknemers die ingeschreven zijn in het 
personeelsregister weer te geven. Deze spreiding hangt natuurlijk af van de activiteiten van de 
onderneming, maar de evolutie kan ook het optrekken van het intellectuele peil van het perso
neelsbestand weerspiegelen. Wij vermelden nog dat geen gegevens wat betreft de uitzend
krachten en de person8n ter beschikking van de onderneming gesteld worden verstrekt. 

8. Opsplitsing van de arbeidstijd 
Dit thema staat centraal in de huidige discussie rand tewerkstelling: de ontwikkeling van vrij
willig deeltijdse arbeid is een formule voor de verdeling van de arbeidstijd en een keuze voor 
de kwaliteit van het leven voor een aantal personen. T och kan het gegeven ook wijzen op een 
afbrokkeling van het volume aan tewerkstelling dat de onderneming aanbiedt. Algemeen is 
de opsplitsing van de arbeidstijd een onderdeel van organisatorische veranderingen die op 
termijn moeten waargenomen worden. 

8.1. Percentage deeltijdse arbeid van ingeschreven werknemers 

8.1.1. In verhouding tot het aantal werkelijk gepresteerde uren 

Formule = 1012 / (1011 + 1012). 

Deze ratio drukt het percentage uit van uren die worden gepresteerd door deeltijds tewerkge
steld personeel in verhouding tot het totaal in de loop van het boekjaar gepresteerde uren. De
ze ratio is interessant, zowel wat de evolutie ervan betreft als in vergelijking met andere onder
nemingen. In de mate dat de waarde ervan vrij hoog is, rekening houdend met het verleden of 
met sectorale geplogenheden, wordt de interpretatie aangevuld door een nauwkeurig onder
zoek van de evolutie van het aantal personen die vol- en deeltijds werken en eventueel door 
de berekening van het gemiddeld aantal gepresteerde uren per deeltijds tewerkgestelde werk
nemer 1. 

1 Een gemiddeld aantal uren per deeltijds tewerkgestelde werknemer lijkt niet zo geschikt in de meeste 
ondernemingen omdat dit gemiddelde een veelheid van bijzondere en zeer verschillende toestanden kan 
verhelen. Alleen interne bijkomende in!ormatie, afkomstig van de onderneming zel!, kan de juiste toedracht aan 
het licht brengen. Indien dit gemiddelde sterk varieert in een omgeving van een doorgedreven opsplitsing van 
de arbeid kan dit wijzen op risico's van inefficientie van ofwel een organisatie die in verandering is ofwel van 
een administratie die met onvoldoende zorg de sociale statistieken aanmaakt. De interne analist van de 
onderneming alleen kan de impact beoordelen van de deeltijdse arbeid op de werking van de ondernemlng, 97 
afhankelijk van de betrokken diensten en departementen. 



8.1.2. In verhouding tot het aantal ingeschreven werknemers 

Formule: 1002 / (1001 + 1002) 

Dit percentage wordt berekend rekening houdend met het globale personeelsbestand, of het 
totaal van voltijdse en deeltijdse betrekkingen. 

Het bestaan van een hoog percentage of van een aanzienlijke stijging zou een invloed moe
ten uitoefenen op de organisatiemethodes van de activiteiten van de onderneming. Het feno
meen moet beoordeeld worden rekening houdend met de activiteitensector, de evolutie van 
de toegepaste technologie en de evolutie van de omvang van de zaken. 

9. Vluchtigheid van de werkgelegenheid 
De ondernemingen zijn op zoek naar formules die toelaten het arbeidsvolume aan te passen 
aan tijdelijke schommelingen in hun bedrijf, zonder evenwel de personeelstructuur te verzwa
ren. Dit streven naar flexibiliteit verklaart de gekende ontwikkeling van uitzendarbeid en ar
beidsovereenkomsten van beperkte duur. 

Bepaalde studies vestigen er evenwel de aandacht op dat die formules alsmaar meer gezien 
moeten worden in een logica van aanwerving op termijn. 

Uitzendarbeid is op de arbeidsmarkt een volwaardig beheersinstrument geworden. 

9.1. Netto-evolutie per type van overeenkornst 

Formule: Overeenkomst van onbepaalde duur (2103 - 3103) 
Overeenkomst van bepaalde duur (2113 - 3113) 
Voor de uitvoering van een duidelijk omschreven werk (2123 - 3123) 
Tervervanging (2133 - 3133) 

De tabel geeft het verschil weer tussen de ins en outs per type van overeenkomst om zo het 
bestaan van een eventuele trend de voorkeur te geven aan arbeidsovereenkomsten van be
paalde duur aan het licht te brengen. 

9.2. Percentage uitzendkrachten en ter beschikking gestelde personen 

Formule:(1511 +1512)/(1013+1511 +1512) 

Het betreft een ratio die de verhouding uitdrukt van het aantal door uitzendkrachten en de ter 
beschikking gestelde personen gepresteerde uren tot het totaal aantal uren dat door de tewerk
gestelde personen wordt gepresteerd. 

Een laag percentage betekent dat de onderneming voornamelijk personeel tewerkstelt dat in 
het personeelsregister is ingeschreven. 

Indien het percentage op betekenisvolle wijze schommelt, kan de verklaring liggen in de evo
lutie van het productievolume waaraan de onderneming het hoofd moet bieden door gebruik 
te maken van de bewegingsruimte die de uitzendkrachten mogelijk maken. 

9.3. Gerniddelde duur van de overeenkornsten voor uitzendarbeid en ter beschik
king gestelde personen 

98 Formule: in aantal dagen ((1511 + 1512) / (1501 + 1502)) / 8 



Het door deze indicator nagestreefde doel beoogt aan te tonen of het beroep op uitzend
krachten betrekking heeft op voltijdse arbeidsplaatsen die in de loop van het boekjaar be
schikbaar zijn. 

De noemer kan word en aangepast voor sectoren waar minder dan acht uren per dag wordt 
gepresteerd. 

10. Gelijke kansen (mannen - vrouwen) 
Het tiende thema heeft te maken een wezenlijke verandering in onze maatschappij die zich 
in de jongste vijftig jaar heeft voorgedaan: we bedoelen het feit dat vrouwen zich massaal op 
de arbeidsmarkt aanmelden. De rampzalige crisisperiode die de economie nu doormaakt leidt 
tot personeelsafslankingen door de ondernemingen waarvan de vrouwen in aanzienlijkere ma
te het slachtoffer zijn. De regeringsprogramma's hebben zich op deze toestand toegespitst 
en willen de nodige voorwaarden voor gelijke kansen in het leven roepen. 

De sociale balans maakt mogelijk verschillende vervrouwelijkingspercentages afte lezen waar
van de sociologische betekenis weliswaar duidelijk is maar die ook te maken heeft met het 
klimaat binnen de onderneming en dus zijdelings met haar prestaties. 

10.1. Globale feminizeringsgraad op het einde van het boekjaar 

Formule: 1213/ 1053 

De ratio drukt het percentage vrouwen uit in het totaal in voltijdse equivalenten van de werk
nemers die per einde boekjaar zijn ingeschreven. 

De beschikbare informatie maakt het mogelijk de beschouwde variatie uit te drukken en on
derscheidt het vervrouwelijkingspercentage van ingetreden en uitgetreden werknemers in de 
loop van het boekjaar. 

10.2. Feminizeringsgraad bij deeltijdse arbeid 

Formule: 1212/ (1202 + 1212) 

Het betreft hier de verhouding tussen de vrouwelijke deeltijdse werknemers en het totaal van 
de deeltijdse werknemers. Dit percentage moet een objectieve benadering mogelijk maken 
van de traditionele stelling dat deeltijdse arbeid vooral een vrouwelijke aangelegenheid is. 

7.4. Sociale boordtabel 
De drie volgende pagina's geven een samenvattend beeld van de verschillende ratio's die in 
dit hoofdstuk word en becommentarieerd. 
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SO!:;IALE BQOH,DT ABEL 

Deel 1 - GlobaJe aspecten 
I BoekJ •• r N I BoekiaarN-I 1 Variatie I 

1. TOflIe'OflIde wurde eo penlODeeI 

1.1. Vemaimde toegcvocgde wa.rde (VTW) (in duizenden fnnkcn) I 1 1 %1 
1.2. Vcnuimd percentage van toegcvoegde Wlardc in vemouding 

tot de globale produetie I %1 %1 %1 
1.2.1. Percentage van tocgcvoegde w •• rde in vcmouding lot de 

totale produclie I %1 %1 %1 
1.2.2. Koaten van uitzcndkraehten en ler bc.chikking gcateldc 

penonen in verhouding lot de totalc productic I %1 %1 %1 
1.3. ABndecl van de kostprij_ van hel penoneel ingclChrcvcn in 

het penonecllregilter in de locgevoe,de w •• rde 1 %1 %1 %1 
1.4. A.odecl van de ko.ten Van de tcwerlcgcltelde pcrlonen 

in de vernaimde tocgcvocgde wa.rdc I %1 %1 %1 
1.4.1. Aandeel van het ingeschreven penoncel I %1 %1 %1 
1.4.2. Aandccl van de uitzendkrachtcn cn de ler beschikking 

geatclde penonen I %1 %1 %1 
1.5. Tocgevocgdc w •• rde per ingeschreven werknemer 

in vollijdse equivalcnlcn (in duizenden frankeR) I 1 1 %1 
1.6. Verruirnde locgevoegde wI.rde per gepresleerd uur 

(in duizcnden fnnken) I 1 I %1 
1. PRODUCTIE EN PERSONEEL 

2.1- We.rde vln de 'Oleic produclie per werknemer 
in,eachreven in hel pcnonecl.re,i.ler (VI'E) 
(in d~izcnden franken) I I 1 %1 

2.2. Waarde van de totale productie per ,eprelleerd UUr 
(in duizcDdcn franken) I 1 1 %1 

3. KOSTPRUS V AN IlET PERSONEEL 

3.1- Globale kOllprij. (in duizenden Crankcn) 

Wcrkncmen ingclchreven in het penonecl.re,ister 

I I I ~I Uitzcndkrachlcn 
Pcrsoncn ler be.childdng gcstcld 
Totall 

3.2. Spreiding van de globlle kostprija 

Werkncmen ingcschreven in het pcrsoneelsregistcr 

I ~I ;1 ;1 
Uitzendknchten 

Persooen ter bcschikking geSlcld 
Totall 

3.3. Gemiddelde kOBlprij. per ingeschrcvcn wcrknemer (VTE) 1 1 I %1 
3.4. Gemiddelde kostprijs pcr gcpresteerd uur 

Wcrkncmcn ingelChreven in het pcraoncclsregiBlcr 

1 1 1 ~I Uitzendknchtcn 
Pcraoncn ter bClChikking gestcld 
TooaaI 
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4. EVOLUTIE V AN HET ARBElDSVOLUME 1 Bockiaar N 1 BockjaarN-J 1 Vari.tie 1 

4.1. ID ..... iddeld .... tal tewerkgestelde pen ...... 

Worknomen ingcachrcven in het personccll1'C,iJ1.cr 

I ~I 
- Voltijd. 

I I 
- o.ollijd. 
- In voltijdae cquivalcntcn 
Uitzendkrachtcn cn ler bcachikking geatelde pcno~n 

4.2. ID werkelijk .epresteerd 88Dtal u ..... 

Werkncmen insclChrcvcn in het peraoneclarcgistcr 

I I I ~I 
- VOllijdl 
- Dcchijd. 
Totaal 

Uitzendkrachtcn en ter bcachikking gcatelde pononen 
Totaal ,cprcltccrdc uren door de tewerkgeltelde penonen 

5. PERSONEELSROTATIE 1 %1 %1 %1 

Deel 2 - Specifieke thema IS 

6. MAATREGELEN TER BEVORDERING VAN DE WERKGELEGENlIEID 

6.1. Percentage bctrokkcn werknemers 1 %1 %1 %1 

6.2. Percentage van de globale vermindcring VID de 
wcrkgevenJ.lI.en 1 %1 %1 %1 

7. EVOLUTlE VAN DE KWALlflCATIE EN DE CATEGORIE VAN lIET PERSONEEL 

7.1. OPLEIDlNG V AN DE WERKNEMERS 

7.1.1. Percentage betrokken worknemen in ycmouding tot het 
gcmiddeld •• ntal ingclchrcven penonen 1 %1 %1 %1 

7.1.2. Percentage oplciding8Uren in vemouding tot het 101 •• 1 
door de ingeJchrcvcn penonen gcpresteerde uren 1 %1 %1 %1 

7.1.3. Tolale koltprijs Van de opleiding 1 1 1 %1 

7.1.4. Relalier belang van de oplciding&kostcn in 
verbouding tot de perlOneelakoaten 1 %1 %1 %1 
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1 BoekiurN 1 Boeki_or N-I 1 Variatie 1 

7.2. AANWERVINGSNIVEAUS - NEITO EVOLUTIES (In - Out) 

Lager 

I I I 

Sccundair 
Hager niet-univeraitair 
Univenitair 
TotuJ 

7.3. PERSONEELSCATEGORIEEN (in VTE) 

DireclicpcrlOfteei % % % 
Bediendcn % % % 
Arbciden % % % 
AncIere % % % 
Totoal 100% 100% 100% 

8. OPSPLITSING V AN DE ARBEIDSTUD 

8.1. Percentage deeltijdse arbcid van ingeachrcven wcrknemerl 

8.1.1. In vcrhouding tot het .. ntal wcrkclijk gepreateerde ureD 1 %1 %1 %1 

8.1.2. In vcrhouding tot bet .antal ingeachrcven wcrknemers 1 %1 %1 %1 

9. VLUCHTIGHEID V AN DE WERKGELEGENHEID 

9.1. Nel~olutilC (in - out) per type van ovcrcenkomat 

Onhop_alde tijd 

I I I 

Bop_alde tijd 
Voor een duide1ijk omschreven werk 
Tu vcrvanging 
Totoal 

9.2. Percentage uitzendk.rachten en ler belChilling gestc1de 
peraonen 1 %1 %1 %1 

9.3. Gcmiddclde duur van de overeenkomlten voor uitzendarbcid 
en ler boBchikking gceteldc per800CJl (in dagcn) 1 1 1 %1 

10. GELUKE KANSEN (MaIm ... - Vrouw ... ) 

10.1. Globale fcm.inizeringagraad op het cinde van het bockjaar 1 %1 %1 %1 

10.2. Feminizering.grud bij cleeltijdoe arbeid 1 %1 %1 %1 

102 



8. TOEKOMSTVERWACHTINGEN 

Wanneer we de politieke opinies in Frankrijk retrospectief analyseren, blijkt dat alle Fransen 
Gaullisten zijn geweest, alleen waren ze dat niet allemaal op hetzelfde moment. Uit de ge
schiedenis van de sociale balans in Belgie kunnen we leren dat de voorstanders ervan niet 
steeds aan dezelfde zijde van de onderhandelingstafel hebben plaatsgenomen. 

In een boek dat Paul SMETS, die toen Beheerder-Directeur generaal was bij de Federatie der 
Chemische Nijverheid van Belgie, in 1977 publiceerde met als titel «De onderneming in het 
gedrang» lezen we: "de onderlinge afhankelijkheid van de ekonomische en sociale gegevens 
is dusdanig dat de mededeling van het ene de kennis van het andere veronderstelt. Het kon
cept van sociale balans beantwoordt aan die noodzaak». Dit boek werd gepubliceerd in het ver
lengde van de werkzaamheden van de groep «Ondememing en Samenleving» waarin de gro
te leiders van de industriele en financiele groepen zitting had den. 

Het beeld van de onderneming kan onmogelijk herleid worden tot alleen haar economische stro
men. Vanwege haar impact op het milieu, op de gewestelijke ontwikkeling, op de kwaliteit 
van het leven, heeft de onderneming ook een maatschappelijke rol. De verantwoordelijkheid 
die met die rol gepaard gaat is uiteraard geen exclusief voorrecht van de onderneming en 
krijgt evenmin de bovenhand op haar economische verantwoordelijkheid. V~~r de onderneming 
is het scheppen van werkgelegenheid geen doel op zich, maar houdt dit verband met de mo
gelijkheid voor de onderneming om toegevoegde waarde te genereren door een beroep te 
doen op arbeidskrachten. 

Is deze orthodoxe voorstelling niet teveel in zwart -wit term en opgesteld ? Het Europees net
werk van ondernemingen voor sociale samenhang, dat werd opgericht aansluitend op het 
Europees Manifest tegen sociale uitsluiting van mei 1995, doet een oproep voor meer bur
gerzin bij de ondernemers en voor het samengaan van de economische en ethische orde in 
de strijd tegen de sociale uitsluiting. Ondanks de reele dwangmatige voorschriften die op de 
ondernemingen wegen bestaat er toch een niet te verwaarlozen bewegingsruimte voor elke on
derneming die haar sociale dimensie ziet als een investering veeleer dan een kost en derhal
ve acties poogt in te schrijven in de globale strategie van de onderneming. Het standpunt is 
dat het gaat om een beleid van gezond verstand omdat werkeloosheid en uitsluiting, twee 
pathogene bronnen van sociale spanningen, meer en meer op een of andere manier op de 
ondernemingen gaan wegen. 

Het belang van de deze brochure ligt niet alleen in de exegese van het wetgevende kader en 
de verklaring van de moeilijkheden bij het opstellen van de sociale balans, maar ook in de ori
ginele of gedurfde wijze waarop sleutels worden aangereikt voor het ontsluiten van nieuwe 
gegevens die voor de diagnose van de onderneming relevant zijn. 

De bepalingen betreffende de sociale balans zullen eerlang ongetwijfeld nog gewijzigd wor
den om een aantal begrippen nader te omschrijven of zelfs een aantal stellingen bij te sturen. 
Bovendien Iijkt het, in de optiek van simplificatie en harmonisatie, onontbeerlijk om een cobr
dinatie te bekomen van de diverse maatregelen inzake periodiek mede te dele sociale inlich
tingen, zowel in het kader van de onderneming als van bepaalde buitenstaande organisaties. 
T och was het nuttig om zo snel mogelijk praktische informatie ter beschikking te stellen van de 
beroepspractici om hen te leiden in hun eerste benadering van de nieuwe wetgeving. 103 
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Het begrip onderneming moet in de ruime betekenis worden ge'lnterpreteerd als zijnde een 
organisatie waarin het loon overeenstemt met de tegenprestatie voor een prestatie die dien
sten of goederen schept, en niet alleen voor een eenvoudige aanwezigheid. 

Indien de overheid genoegen kan nemen met een verbeterd inzicht in de evolutie van de werk
gelegenheid, zal de analist zich vragen stellen naar de oorzaken van vastgestelde fenomenen 
en de gevolgen daarvan voor de globale diagnose van de onderneming. De sociale balans 
zou dan ook gepaard moeten gaan met toelichtingen in het jaarverslag en opgenomen wor
den in het communicatiebeleid van de onderneming. Liggen in het woordje balans toch ook 
niet de begrippen «rekening en verantwoording» vervat ? 

De sociale balans, een van de uitvloeisels van de crisis en van de maatschappijbewuste on
derneming, kan een hulpmiddel worden voor de transparantie, een van de voorwaarden voor 
vertrouwen en democratie. De sociale balans kan helaas ook een van die kennisvormen wor
den die nutteloos blijven omdat er geen actie op aansluit. 
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MINISTERIE VAN TEWERKSTELLlNG EN ARBEID EN MINISTERIE 
VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILlEU 

WET VAN 22 DECEMBER 1995 HOUDENDE MAATREGELEN TOT UITVOERING 
VAN HET MEER-JARENPLAN VOOR WERKGELEGENHEID 

(Belgisch Staatsblad 30 december 1995) (Uittreksel) 

( ... ) 
Hoofdstuk IX 

Sociale balans 

Artikel44 

Dit hoofdstuk is van toepassing op elke onderneming die bij de wet van 17 juli 1975 op de 
boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen onderworpen is aan de publikatie
verplichting. 

Bij een in Ministerraad overlegd besluit kan de Koning de bepalingen van onderhavig hoofd
stuk van toepassing maken op andere rechtspersonen die Hij aanwijst, op de voorwaarden die 
Hij bepaalt. 

Artikel45 

De onderneming stelt elk jaar, tegelijk met de jaarrekeningen: 
- een overzicht van het personeelsbestand op datum van het afsluiten van de rekeningen; 
- en van de bewegingen binnen het personeelsbestand. 

Het personeelsbestand bevat alle personen die, UIT hoofde van een overeenkomst, arbeidspre
staties leveren onder gezag van een and ere persoon en de persoon die arbeidsprestaties le
veren onder gezag van een andere persoon dan hun werkgever. 

Het in het eerste lid bedoelde overzicht herneemt tevens: 
- per maatregel ten gunste van de tewerkstelling, genom en door of krachtens een wet of 
een reglement, het aantal betrokken werknemers; 
- per type overeenkomst, het aantal person en dat een opleiding gekregen heeft ten laste of 
op aanvraag van de onderneming. 

Bij een in Ministerraad overlegd besluit kan de Koning and ere gegevens aanwijzen die in het 
kader van de toepassing van de bepalingen van dit hoofdstuk moeten worden verstrekt. 

Artikel46 

De Koning bepaalt bij een in Ministerraad overlegd besluit: 
- de inhoud en de voorstelling van de in onderhavig hoofdstuk bedoelde documenten, reke

ning houdend met de grootte van de ondernemingen; 
de controlemodaliteiten betreffende de uitvoering van onderhavig hoofdstuk; 
de maatregelen ten gunste van de tewerksteliing bedoeld in artikel45, derde lid; 
de modaliteiten en voorwaarden van publikatie en toegang tot de documenten, evenals 
hun mededeling aan de ondernemingsraden, aan de vakbonds-afvaardigingen en aan de 
werknemers; 
de opdrachten met betrekking tot het beheer van een gegevensbank die aan de Nationa
le Bank van Belgie word en toevertrouwd voor wat de uitvoering van onderhavig hoofd
stuk betreft. 
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Artikel47 

§ 1. Met geldboete van vijftig frank tot tienduizend frank worden gestraft de bestuurders, zaak
voerders, directeurs of procuratiehouders van rechtspersonen, die wetens de bepalingen 
overtreden van onderhavig hoofdstuk of van de ter uitvoering hiervan genomen besluiten. 

Zij worden bestraft met een gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete 
van vijftig frank tot tienduizend frank of met een van die straffen alleen als zij met bedrieglijk 
opzet hebben gehandeld. 

§ 2. Met geldboete van vijftig frank tot tienduizend frank worden gestraft zij die als revisor, 
zelfstandig accountant of, in voorkomend geval, als commissaris de in onderhavig hoofdstuk 
en zijn uitvoeringsbesluiten bepaalde jaardocumenten hebben geattesteerd of goedgekeurd, 
terwijl niet is voldaan aan de uit die artikelen voortvloeiende verplichtingen, en zij daarvan ken
nis hebben of niet hebben gedaan wat zij hadden moeten doen om zich te vergewissen of 
aan die bepalingen was voldaan. 

Zij worden gestraft met een gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete 
van vijftig frank tot tienduizend frank of met een van die straffen alleen, als zij met bedrieglijk 
opzet hebben gehandeld. 

§ 3. Het eerste boek van het Strafwetboek, hoofdstuk VII en artikel 85 niet uitgezonderd, is 
van toepassing op de in onderhavig artikel omschreven misdrijven. 

Artikel48 

De in onderhavig hoofdstuk bedoelde besluiten worden aan het advies van de Centrale Raad 
voor het Bedrijfsleven en van de Nationale Arbeidsraad voorgelegd. 

Artikel49 

De Koning bepaalt, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de datum van inwerkingtreding 
van onderhavig hoofdstuk. 

Kondigen deze wet af bevelen dat zij met's Lands zegel zal worden bekleed en door het 
Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt. 
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MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN 
MINISTERIE VAN TEWERKSTELLlNG EN ARBEID 

KONINKLlJK BESLUIT VAN 4 AUGUSTUS 1996 BETREFFENDE DE SOCIALE BALANS 
(Beigisch Staatsbiad 30 augustus 1996) 

ALBERT 11, Koning der Belgen, 

Aan alien die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 

Gelet op de wet van 22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van het Meer
jarenplan voor de werkgelegenheid, inzonderheid op de artikelen 44 tot 49; 
Gelet op de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemin
gen, gewijzigd bij de wetten van 30 rnaart 1976 en 24 maart 1978, het koninklijk besluit nr.22 
van 15 december 1978, de wet van 1 juli 1983, het koninklijk besluit van 16 januari 1986, de 
wet van 12 juli 1989, het koninklijk besluit van 30 december 1991, de wet van 6 augustus 
1993, de wet van 6 april1995 en het koninklijk besluit van 27 april1995, inzonderheid op de 
artikelen 10, § 1 en 12, § 2; 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 op de jaarrekening van de ondernemingen 
zoals gewijzigd door de koninklijke besluiten van 27 december 1977, 14 februari 1979, 12 
september 1983, 5 maart 1985, 6 november 1987, 6 maart 1990, 30 december 1991 en 3 de
cember 1993; 

Gelet op het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot uitvoering van de wet van 17 juli 
1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen gewijzigd bij de konink
lijke besluiten van 30 december 1991, 5 augustus 1992 en 3 december 1993; 
Gelet op het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van 
een algemeen rekeningenstelsel zoals gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 november 
1987, 30 december 1991 en 3 december 1993; 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 december 1987 betreffende de jaarrekening van de zie
kenhuizen gewijzigd bij koninklijk besluit van 11 september 1989; 
Gelet op het koninklijk besluit van 19 april 1991 betreffende de jaarrekening van de private 
voorzorgsinstellingen onderworpen aan de wetgeving betreffende de controle der verzeke
ringsondernemingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 23 januari 1992 met betrekking tot de jaarrekening van de 
interbedrijfsgeneeskundige diensten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van de kredietin
stellingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de boekhoudkundige gegevens te 
verstrekken over in Belgie gevestigde bijkantoren die kredietinstellingen naar buitenlands recht 
openbaar moeten maken; 
Gelet op het koninklijk besluit van 17 november 1994 betreffende de jaarrekening van de ver
zekeringsondernemingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 1995 betreffende de informatie van de onderne
mingsraden inzake werkgelegenheid; 
Gelet op het advies uitgebracht op 2 juli 1996 door de Nationale Arbeidsraad en door de Cen
trale Raad voor het Bedrijfsleven; 
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Gelet op het advies van de Raad van State; 

Op de voordracht van Onze Minister van Economie, Onze Minister van T ewerkstelling en Ar
beid, Onze Minister van Justitie, Onze Minister van Financien, Onze Minister van Kleine en 
Middelgrote ondernemingen, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, 

Hebben Wij besloten en besluiten Wij: 

Hoofdstuk I 
Wijzigingen van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 op de 

jaarrekening van de ondernemingen 

Artikel1 

Artikel 7 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976, gewijzigd door het koninklijk besluit 
van 12 september 1983, wordt als volgt vervangen: 

1 ° paragraaf 1 , derde lid wordt vervangen door een lid dat luidt als volgt: 

«De toelichting bevat de in hoofdstuk I, afdeling 3 bepaalde gegevens en staten en, wat de 
aan dit besluit onderworpen ondernemingen andere dan de handelaars-natuurlijke personen 
betreft, de in hoofdstuk I, afdeling 4 van de bijlage bij dit besluit bepaalde gegevens en staten 
betreffende de sociale balans.» 

2° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt: 

«De ondernemingen die voldoen aan de criteria vermeld in artikel12, § 2, van de wet van 17 
juli 1975, kunnen evenwel hun balans en hun resultatenrekening opstellen volgens de verkor
te schema's opgenomen in hoofdstuk II van de bijlage bij dit besluit, met een verkorte toe
lichting waarin de in hoofdstuk 11, afdeling 3 bepaalde gegevens en staten zijn opgenomen 
en, wat betreft de aan dit besluit onderworpen ondernemingen and ere dan de handelaars
natuurlijke personen, de in hoofdstuk 11, afdeling 4 van de bijlage bij dit besluit bepaalde gege
vens en staten betreffende de sociale balans.» 

Artikel2 

In hoofdstuk I, afdeling 3, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1976, zoals 
gewijzigd door het koninklijk besluit van 12 september 1983, worden volgende wijzigingen 
aangebracht aan rubriek XII: 

1 ° punt C.1. wordt vervangen als volgt: 

«1 . De volgende gegevens over het boekjaar en over het vorige boekjaar met betrekking tot de 
werknemers ingeschreven in het personeelsregister en verbonden met de onderneming door 
een arbeidsovereenkomst of een stageovereenkomst zoals bedoeld door het koninklijk be
sluit nr. 230 van 21 december 1983: 

a) het totale aantal op afsluitingsdatum van het boekjaar; 
b) het gemiddelde personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten overeenkomstig ar

tikel12, § 1 van het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot uitvoering van de wet 
van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondememingen; 

c) het aantal gepresteerde uren berekend overeenkomstig hoofdstuk Ill, afdeling 3, 5° van 
deze bijlage». 

2° een punt G wordt toegevoegd luidend als volgt: 

«G. de volgende gegevens over het boekjaar en het vorige boekjaar met betrekking tot de 
uitzendkrachten en de ter beschikking van de ondememing gestelde personen: 117 
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1. het totale aantal op afsluitingsdatum van het boekjaar; 

2. het gemiddelde aantal berekend in voltijdse equivalenten op dezelfde wijze als die gebruikt 
voor de werknemers ingeschreven in het personeelsregister: 
- het aantal gepresteerde uren; 
- de kosten voor de onderneming.» 

Artikel3 

In hoofdstuk 11, afdeling 3, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1976, zoals 
gewijzigd door het koninklijk besluit van 12 september 1983, wordt punt 1 van rubriek VI als 
volgt vervangen: 
«de volgende gegevens over het boekjaar en over het vorige boekjaar met betrekking tot de 
werknemers ingeschreven in het personeelsregister en verbonden met de onderneming door 
een arbeidsovereenkomst of een stageovereenkomst bedoeld door het koninklijk besluit nr. 230 
van 21 december 1983: 

a) het totale aantal op afsluitingsdatum van het boekjaar; 
b) het gemiddelde personeelsbestand, berekend in voltijdse equivalenten overeenkomstig 

artikel12, § 1 van het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot uitvoering van de wet 
van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de onderneming; 

c) het aantal gepresteerde uren, berekend overeenkomstig hoofdstuk Ill, afdeling 3,5° van de
ze bijlage». 

Artikel4 

In hoofdstuk I van de bijlage bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1976, wordt volgende af
deling toegevoegd: 

"Afdeling 4: Sociale balans 

Volgende gegevens inzake het personeelsbestand dienen in deze afdeling vermeld te wor
den: 

I. Een staat van de tewerkgestelde personen met uitsplitsing tussen enerzijds de personen 
ingeschreven in het personeelsregister en anderzijds de uitzendkrachten en ter beschikking 
van de onderneming gestelde personen. 

Wat de werknemers ingeschreven in het personeelsregister betreft, vermeldt deze staat: 

1) voor de betrokken periode: 
- het gemiddelde aantal voltijdse en deeltijdse werknemers van het boekjaar en het tota

le aantal werknemers in voltijdse equivalenten van het boekjaar en van het vorige boek
jaar 

- het aantal gepresteerde uren van de voltijdse en deeltijdse werknemers tijdens het boek
jaar en het totale aantal gepresteerde uren van het boekjaar en van het vorige boekjaar 

- de personeelskosten (in duizenden franken) van de voltijdse en deeltijdse werknemers van 
het boekjaar en de totale personeelskosten van het boekjaar en het vorige boekjaar 

- het totaal van de voordelen bovenop het loon (in duizenden franken) van het boekjaar en 
het vorige boekjaar. 

Deze laatste twee rubrieken moeten niet ingevuld worden wanneer het gaat om een enkele 
persoon. 
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2) op de afsluitingsdatum van het boekjaar: 

het aantal voltijdse en deeltijdse werknemers en het totale aantal werknemers in voltijdse equi
valenten. Dezelfde gegevens moeten worden verstrekt volgens de aard van de arbeidsover
eenkomst, volgens het geslacht en volgens de beroepscategorie. 

Wat de uitzendkrachten en de ter beschikking van de onderneming gestelde personen be
treft, vermeldt deze staat voor het betrokken boekjaar en voor beide categorieen afzonder
!ijk, het gemiddelde aantal, het aantal gepresteerde uren en de kosten voor de onderneming 
(in duizenden franken). 

11. Een tabel van de personeelsbewegingen tijdens het boekjaar die volgende vermeldingen 
bevat: 

1 0 het aantal voltijdse en dee~ijdse werknemers en het totale aantal werknemers in voltijdse equi
valenten die tijdens het boekjaar in het personeelsregister werden ingeschreven. Dezelfde ge
gevens moeten worden verstrekt volgens de aard van de arbeidsovereenkomst en volgens 
het geslacht en het studieniveau. 

2° het aantal vo~ijdse en deeltijdse werknemers en het totale aantal werknemers in voltijdse equi
valenten met een in het personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst 
tijdens het boekjaar een einde nam. Dezelfde gegevens moeten worden verstrekt volgens de 
aard van de arbeidsovereenkomst, het geslacht, het studieniveau en een van de volgende re
denen van beeindiging van de overeenkomst: pensioen, brugpensioen, afdanking of andere 
reden (met afzonderlijke vermelding van degenen die als zelfstandigen ten minste op halftijd
se basis diensten blijven verlenen aan de onderneming). 

Ill. Een staat met maatregelen ten gunste van de tewerkstelling. 

Deze staat maakt een onderscheid tussen de hiema opgesomde maatregelen waaraan al dan 
niet een financieel voordeel is verbonden en vermeldt: 

a) voor het boekjaar: 

voor elke maatregel het totale aantal betrokken werknemers, het totale aantal werknemers 
in voltijdse equivalenten en, wat de maatregelen met een financieel voordeel betreft' het 
financieel voordeel (in duizenden franken). 

b) voor het boekjaar en het vorige boekjaar: 

het door het geheel van deze maatregelen betrokken totale aantal werknemers en het to
tale aantal werknemers in voltijdse equivalenten. 

I. Maatregelen met financieel voordeel: 

1. bedrijfsplan 
2. jongerenbanenplan 
3. lage lonen 
4. tewerkstellingsakkoorden 1995-1996 
5. banenplan ter bevordering van de tewerkstelling van langdurig werklozen 
6. Maribel 119 
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7. herinschakelingsjobs (ouder dan 50 jaar) 
8. conventioneel halftijds brugpensioen 
9. volledige loopbaanonderbreking 

10. vermindering van de arbeidsprestaties (deeltijdse loopbaanonderbreking) 

De inlichtingen bedoeld in 1 en 4 moeten verstrekt worden volgens het geslacht. 

11. Andere maatregelen: 

1. eerste werkervaringscontract 
2. ingroeibanen 
3. jongerenstage 
4. overeenkomsten werkopleiding 
5. leerovereenkomst 
6. opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd 
7. conventioneel brugpensioen 

IV. Een staat met inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers. 

Deze vermeldt, per geslacht, het aantal werknemers die een opleiding hebben gevolgd, het aan
tal gevolgde opleidingsuren en de kosten ervan voor de ondememing (in duizenden franken).» 

Artikel5 

In hoofdstuk 11 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1976, wordt volgende af
deling toegevoegd: 

«Afdeling 4: Sociale balans 

Volgende gegevens inzake het personeelsbestand dienen in deze afdeling verstrekt te wor
den: 

I. Een staat van de werknemers ingeschreven in het personeelsregister. 

Deze staat vermeldt: 

a) voor de betrokken periode: 
- het gemiddelde aantal voltijdse en deeltijdse werknemers van het boekjaar en het tota

le aantal werknemers in voltijdse equivalenten van het boekjaar en van het vorige boek
jaar 

- het aantal gepresteerde uren van de voltijdse en deeltijdse werknemers en het totale 
aantal gepresteerde uren van het boekjaar en van het vorige boekjaar 

- de personeelskosten (in duizenden franken) van de voltijdse en deeltijdse werknemers 
van het boekjaar en de totale personeelskosten van het boekjaar en van het vorige 
boekjaar. 

Deze laatste rubriek moet niet ingevuld worden wanneer het gaat om een enkele persoon. 

120 b) op afsluitingsdatum van boekjaar: 
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het aantal voltijdse en deeltijdse werknemers en het totale aantal werknemers in voltijdse equi
valenten. Dezelfde gegevens moeten worden verstrekt volgens de aard van de arbeidsover
eenkomst, volgens het geslacht en volgens de beroepscategorie. 

11. Een tabel van de personeelsbewegingen tijdens het boekjaar die volgende vermeldingen 
bevat: 

1 ° het aantal voltijdse en deeltijdse werknemers en het totale aantal werknemers in voltijdse equi
valenten die tijdens het boekjaar in het personeelsregister werden ingeschreven. 

2° het aantal voltijdse en deeltijdse werknemers en het totale aantal werknemers in vo~ijdse equi
valenten met een in het personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst 
tijdens het boekjaar een einde nam. 

Ill. Een staat met maatregelen ten gunste van de tewerkstelling. 

Deze staat maakt een onderscheid tussen de hiema opgesomde maatregelen waaraan al dan 
niet een financieel voordeel is verbonden en vermeldt: 

a) voor het boekjaar: 
voor elke maatregel het totale aantal betrokken werknemers, het totale aantal werknemers in 
voltijdse equivalenten en wat de maatregelen met een financieel voordeel betreft, het financi
eel voordeel (in duizenden franken). 

b) voor het boekjaar en het vorige boekjaar: 
het door het geheel van deze maatregelen betrokken totale aantal werknemers en het totale 
aantal werknemers in voltijdse equivalenten. 

I. Maatregelen met financieel voordeel: 

1. bedrijfsplan 
2. jongerenbanenplan 
3. lage lonen 
4. tewerkstellingsakkoorden 1995-1996 
5. banenplan ter bevordering van de tewerkstelling van langdurig werklozen 
6. Maribel 
7. herinschakelingsjobs (ouder dan 50 jaar) 

11. Andere maatregelen: 

1. eerste werkervaringscontract 
2. ingroeibanen 
3. jongerenstage 
4. overeenkomsten werk-opleiding 
5. leerovereenkomst 
6. opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd 
7. conventioneel brugpensioen 
8. conventioneel halftijds brugpensioen 
9. conventioneel volledige loopbaanonderbreking 

10. vermindering van de arbeidsprestaties (deeltijdse loopbaanonderbreking) 
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IV. Een staat met inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers. Deze vermeldt, volgens 
het geslacht, het aantal werknemers die een opleiding hebben gevolgd, het aantal gevolgde 
opleidingsuren en de kosten ervan voor de onderneming (in duizenden franken).» 

Artikel6 

Het hoofdstuk III van de bijlage bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1976, wordt gewijzigd 
als volgt: 

1 ° In afdeling 2, de omschrijving van de rubriek II.B. «Diensten en diverse goederen» wordt 
aangevuld als volgt: 
«Word en eveneens onder deze post opgenomen, de vergoedingen van uitzendkrachten en 
ter beschikking van de onderneming gestelde person en evenals de rechtstreekse en onrecht
streekse bezoldigingen en pensioenen van bestuurders, zaakvoerders en werkende venno
ten, die niet worden toegekend uit hoofde van een arbeidsovereenkomst.» 

2° Het hoofdstuk III wordt aangevuld door een derde afdeling: 
«Afdeling 3. Sociale balans 

Voor het opstellen van de sociale balans verstaat men onder: 

1 ° werknemers ingeschreven in het personeelsregister: 
de person en ingeschreven in het personeelsregister dat wordt gehouden krachtens het ko
ninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten 
en verbonden met de onderneming door een arbeidsovereenkomst of door een stageover
eenkomst zoals bedoeld door het koninklijk besluit nr. 230 van 21 december 1983. 

2° uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van de onderneming: 
de werknemers die zich door een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid verbinden om ter 
beschikking van de onderneming te word en gesteld en de door een natuurlijke of rechtsper
soon in dienst genomen werknemers die aan de onderneming ter beschikking zijn gesteld in 
de zin van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter 
beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. 

3° gemiddeld aantal werknemers ingeschreven in het personeelsregister: 
het gemiddelde van het per einde van elke maand van het boekjaar in het personeelsregister 
ingeschreven aantal werknemers. 

4 ° aantal werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten: 
het arbeidsvolume teruggebracht tot voltijds tewerkgestelde equivalenten, te berekenen voor 
de deeltijdse werknemers op basis van het conventioneel aantal te presteren uren, gerela
teerd ten opzichte van de normale arbeidsduur (referentiewerknemer). 

5° gepresteerde uren: 
de gepresteerde uren stemmen overeen met de effectief gewerkte arbeidsuren, dus zonder va
kantie, ziekteverzuim, kort verzuim en alle overige uren verloren door staking of om het even 
welke andere reden. 

6° soort overeenkomst: 
- de overeenkomst gesloten voor een onbepaalde bjd 
- de overeenkomst gesloten voor een bepaalde tijd 
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- de overeenkomst gesloten voor een duidelijk omschreven werk 
- de vervangingsovereenkomst 

r studieniveau: 

- lager onderwijs 
- secundair onderwijs 
- hoger niet universitair onderwijs 
- universitair onderwijs 

80 beroepscategorie: 

- directiepersoneel 
- bedienden 
- arbeiders 
- andere» 

Hoofdstuk 11 

Wijziging van het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot uitvoering van de 
wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen 

Artikel7 

Artikel12, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot uitvoering van 
de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen, wordt 
vervangen door de volgende tekst: 

"Het gemiddelde aantal werknemers bedoeld in artikel12, § 2, van hogergenoemde wet is 
het gemiddelde van het per einde van elke maand van het boekjaar in het krachtens het ko
ninklijk besluit van 23 oktober 1987 gehouden personeelsregister ingeschreven aantal werk
nemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten. 

Het aantal werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten is gelijk aan het arbeidsvolume te
ruggebracht tot voltijds tewerkgestelde equivalenten, te berekenen voor de deeltijdse werkne
mers op basis van het conventioneel aantal te presteren uren, gerelateerd ten opzichte van 
de normale arbeidsduur van een vergelijkbare voltijdse werknemer (referentiewerknemer).» 

Hoofdstuk III 

Wijzigingen van het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot bepaling van de 
minimumindeling van een algemeen rekeningenstelsel 

Artikel8 

Het hoofdstuk I van de bijlage bij het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot bepaling 
van de minimumindeling van een algemeen rekeningenstelsel, wordt gewijzigd als volgt: 

1 ° een rekening 617 wordt toegevoegd, luidend als volgt: 
,,617. Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van de onderneming» 

20 een rekening 618 wordt toegevoegd, luidend als volgt: 
,,618. Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdoms- en overle
vingspensioenen van bestuurders, zaakvoerders en werkende vennoten, die niet worden toe-
gekend uit hoofde van een arbeidsovereenkomst.» 123 
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Hoofdstuk IV 

Wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1992 met betrekking 
tot de jaarrekening van de interbedrijfsgeneeskundige diensten 

Artikel9 

Artikel 6, § 1, tweede lid van het koninklijk besluit van 23 januari 1992 op de boekhouding, 
de jaarrekening en de begroting van de interbedrijfsgeneeskundige diensten wordt aangevuld 
als volgt: 

«De toelichting bij de balans en resultatenrekening bevat eveneens de in hoofdstuk I, afdeling 
4 of de in hoofdstuk 11, afdeling 4 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 op 
de jaarrekening van de ondernemingen bepaalde gegevens en staten weergegeven volgens 
het schema van de sociale balans dat zich bevindt in het door de Nationale Bank van Belgie 
met toepassing van artikel 9, § 4, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 op de 
openbaarmaking van akten en stukken van vennootschappen en ondernemingen, ontwor
pen standaardformulier «Volledig schema» of «Verkort schema». 

Hoofdstuk V -

Wijzigingen van het koninklijk besluit van 17 november 1994 op de jaarrekening 
van de verzekeringsondernemingen 

Artikel10 

§ 1. In hoofdstuk I, afdeling 3 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 17 november 1994 op 
de jaarrekening van de verzekeringsondernemingen worden volgende wijzigingen aangebracht 
aan staat nr.11 betreffende het gemiddelde aantal personeelsleden in dienst tijdens het boek
jaar: 

1 ° het opschrift van de staat wordt vervangen door «8taat betreffende de personeelsleden 
in dienst»; 

20 de staat bestaat uit zes kolommen gegevens, genummerd van 1 tot 6. De drie eerste wor
den respectievelijk betiteld «T otaal aantal op afsluitingsdatum», «Gemiddeld personeels
bestand (*)>> en «Aantal gepresteerde uren» en worden onder het opschrift «Afgesloten 
boekjaar» verenigd. De drie laatste kolommen hebben deze~de trtel als de drie eerste en' wor
den onder het opschrift «Vorige boekjaar verenigd»; 

30 de staat bestaat uit drie reeksen gegevens met respectievelijk de volgende opschriften en 
mecanographische codes: «Personeel onder arbeids- of stageovereenkomst (**»>, code 
«8.11.1 », «Uitzendkrachten of personen ter beschikking gesteld van de onderneming», co
de «8.11.2.» en «Totaal», code «8.11.3»; 

40 de voetnoot wordt door de volgende tekst vervangen: 
«(*) Het gemiddeld personeelsbestand wordt berekend in voltijdse equivalenten overeen
komstig artikel12, § 1 van het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot uitvoering van 
de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen. 
(**) Het personeel onder arbeids- of stageovereenkomst bestaat uit de werknemers inge
schreven in het personeelsregister en verbonden met de onderneming door een arbeids
overeenkomst of een stageovereenkomst zoals bedoeld door het koninklijk besluit nr. 230 
van 21 december 1983.» 

BIJLAGE 2 



§ 2. In hoofdstuk I, afdeling 3 van dezelfde bijlage wordt de staat 12 betreffende het geheel van 
de administratie- en beheerskosten, uitgesplitst volgens aard, als volgt gewijzigd: 

10 onder titell. Personeelskosten, wordt een punt 6 toegevoegd, betiteld «Uitzendkrachten en 
personen ter beschikking gesteld van de onderneming»; 

2° tegenover het hierboven vernoemde punt 6 wordt het getal «8.12.16» in de kolom «Co
des» ingevoegd. 

Artikel11 

Artikel 7, § 1, tweede lid van het koninklijk besluit van 17 november 1994 betreffende de jaar
rekening van de verzekeringsondernemingen, wordt aangevuld als volgt: 

«De toelichting bevat eveneens de in hoofdstuk I, afdeling 4 of de in hoofdstuk 11, afdeling 4 van 
de bijlage bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 op de jaarrekening van de onderne
mingen bepaalde gegevens en staten weergegeven volgens het schema van de sociale ba
lans dat zich bevindt in het door de Nationale Bank van Belgie met toepassing van artikel9, 
§ 4 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 op de openbaarmaking van akten en 
stukken van vennootschappen en ondernemingen, ontworpen standaardformulier «Volledig 
schema» of «Verkort schema». 

Artikel7, § 2, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 op de jaarrekening van de onder
nemingen is van overeenkomstige toepassing voor het gebruik van het volledige of verkorte 
schema van de sociale balans.» 

Hoofdstuk VI 

Wijziging van het koninklijk besluit van 19 april1991 op de jaarrekening van de 
private voorzorgsinstellingen onderworpen aan de wetgeving betreffende 

de controle der verzekeringsondernemingen 

Artikel12 

Artikel15, tweede lid, van het koninklijk besluit van 19 april1991 op de jaarrekening van de pri
vate voorzorgsinstellingen onderworpen aan de wetgeving betreffende de controle der ver
zekeringsondernemingen wordt aangevuld als volgt: 

«De toelichting bevat eveneens de in hoofdstuk I, afdeling 4 of de in hoofdstuk 11, afdelingA van 
de bijlage bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 op de jaarrekening van de onderne
mingen bepaalde gegevens en staten weergegeven volgens het schema van de sociale ba
lans dat zich bevindt in het door de Nationale Bank van Belgie met toepassing van artikel9, 
§ 4, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 op de openbaarmaking van akten en 
stukken van vennootschappen en ondernemingen, ontworpen standaardformulier «Volledig 
schema» of «Verkort schema». 

Artikel7, § 2, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 op de jaarrekening van de onder
nemingen is van overeenkomstige toepassing voor het gebruik van het volledige of verkorte 
schema van de sociale balans.» 125 
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Hoofdstuk VII 

Wijzigingen van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening 
van de kredietinstellingen 

Artikel13 

Artikel 7, § 1, laatste lid, van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening 
van de kredietinstellingen wordt aangevuld als volgt: 

"De toelichting bevat eveneens de in hoofdstuk I, afdeling 4 of de in hoofdstuk 11, afdeling 4 van 
de bijlage bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 op de jaarrekening van de onderne
mingen bepaalde gegevens en staten weergegeven volgens het schema van de sociale ba
lans dat zich bevindt in het door de Nationale Bank van Belgie met toepassing van artikel 9, 
§ 4, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 op de openbaarmaking van akten en 
stukken van vennootschappen en ondememingen, ontworpen standaardformulier "Volledig 
schema'> of "Verkort schema». 

Artikel7, § 2, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 op de jaarrekening van de onder
nemingen is van overeenkomstige toepassing voor het gebruik van het volledige of verkorte 
schema van de sociale balans.» 

Artikel14 

In hoofdstuk I, afdeling 3 van de bijlage bij het hogergenoemde besluit van 23 september 
1992, worden volgende wijzigingen aangebracht aan tabel XXIII: 

10 punt A wordt als volgt vervangen: 

"A. Volgende gegevens over het boekjaar en over het vorige boekjaar met betrekking tot de 
werknemers ingeschreven in het personeelsregister en verbonden met de ondememing door 
een arbeidsovereenkomst of een stageovereenkomst zoals bedoeld door het koninklijk be
sluit nr. 230 van 21 december 1983: 

1. a) het totale aantal op afsluitdatum van het boekjaar; 
b) het gemiddelde personeelsbestand tewerkgesteld door de onderneming tijdens het 

boekjaar en tijdens het vorige boekjaar, berekend in voltijdse equivalenten overeen
komstig artikel12, § 1 , van het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot uitvoering 
van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondeme
mingen; 

c) het aantal gepresteerde uren. 

20 een punt A.1.bis wordt toegevoegd, luidend als volgt: 

"A.1.bis Volgende gegevens over het boekjaar en over het vorige boekjaar met betrekking tot 
de uitzendkrachten en de ter beschikking van de onderneming gestelde personen: 

1. het totale aantal op afsluitdatum van het boekjaar; 

2. - het gemiddeld aantal in voltijdse equivalenten berekend op een analoge manier als de 
werknemers ingeschreven in het personeelsregister; 

- het aantal gepresteerde uren; 
- de kosten voor de onderneming.» 
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Hoofdstuk VIII 

Wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de 
boekhoudkundige gegevens te verstrekken over in Belgie gevestigde bijkantoren 

die kredietinstellingen naar buitenlands recht openbaar moeten maken 

Artikel15 

In het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de boekhoudkundige gegevens te ver
strekken over in Belgie gevestigde bijkantoren die kredietinsteliingen naar buitenlands recht 
openbaar moeten maken, wordt letter H van artikel 2 als volgt vervangen: 

"H, Jaargemiddelde van het personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten overeen
komstig artikel 12, § 1, van het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot uitvoering van 
de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondememingen,» 

Hoofdstuk IX 

Wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 1987 betreffende 
de jaarrekening van de ziekenhuizen 

Artikel16 

Artikel 3 van het koninklijk besluit van 14 december 1987 betreffende de jaarrekening van de 
ziekenhuizen wordt als volgt aangevuld: 

"De bijlage bevat de in hoofdstuk I, afdeling 4 of de in hoofdstuk 11, afdeling 4 van de bijlage 
bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 op de jaarrekening van de ondernemingen be
paalde gegevens en staten weergegeven volgens het schema van de sociale balans dat zich 
bevindt in het door de Nationale Bank van Belgie met toepassing van artikel9, § 4, van het ko
ninklijk besluit van 25 november 1991 op de openbaarmaking van akten en stukken van ven
nootschappen en ondernemingen, ontworpen standaardformulier "Volledig schema» of "Ver
kort schema», 

Artikel 7, § 2, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 op de jaarrekening van de onder
nemingen is van overeenkomstige toepassing voor het gebruik van het volledige of verkorte 
schema van de sociale balans,» 

Hoofdstuk X 

Sociale balans van andere privaatrechtelijke rechtspersonen 

Artikel17 

Voor zover zij daartoe niet reeds verplicht zijn op grand van een andere wettelijke of verorde
nende bepaling, stellen de privaatrechtelijke rechtspersonen met ten minste twintig werkne
mers, jaarlijks een sociale balans op waarin de vermeldingen zijn opgenomen bepaald in hoofd
stuk I, afdeling 4 of in hoofdstuk 11, afdeling 4 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 8 
oktober 1976 op de jaarrekening van de ondernemingen, weergegeven volgens het schema 
van de sociale balans dat zich bevindt in het door de Nationale Bank van Belgie met toe pas
sing van artikel 9, § 4 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 op de openbaarmaking 
van akten en stukken van vennootschappen en ondernemingen, ontworpen standaardforrnu-
lier "Volledig schema» of "Verkort scherna», 127 
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Bij wijze van overgangsmaatregel is, voor de boekjaren die v66r 31 december 1997 begin
nen, het eerste lid alleen van toepassing op de privaatrechtelijke rechtspersonen die jaarlijks 
minstens honderd werknemers tellen. 

Artikel7, § 2, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 is van overeenkomstige toepassing 
wanneer de in dit artikel bedoelde rechtspersonen minder dan 50 werknemers tellen. 

Het aantal werknemers van dit artikel wordt berekend overeenkomstig artikel12, § 1 van het 
koninklijk besluit van 12 september 1983 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 op de 
boekhouding en de jaarrekening van de ondememingen. 

Hoofdstuk XI 

Sociale balans van ondernemingen naar buitenlands recht met een 
bijkantoor of centrum van werkzaamheid in Belgie 

Artikel18 

De ondernemingen naar buitenlands recht die in Belgie een bijkantoor of centrum van werk
zaamheid gevestigd hebben, stellen jaarlijks een sociale balans op met de in hoofdstuk I, af
deling 4 of de in hoofdstuk 11, afdeling 4 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 8 oktober 
1976 op de jaarrekening van de ondernemingen bepaalde gegevens en staten weergegeven 
volgens het schema van de sociale balans dat zich bevindt in het door de Nationale Bank van 
Belgie met toepassing van artikel 9, § 4, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 op 
de openbaarmaking van akten en stukken van vennootschappen en ondernemingen, ont
worpen standaardformulier "Volledig schema" of "Verkort schema". 

Deze sociale balans bevat enkel de gegevens met betrekking tot de in Belgie gevestigde bij
kantoren en centra van werkzaamheden van de buitenlandse onderneming, met dien verstan
de dat de gezamenlijke bijkantoren en centra van werkzaamheden beschouwd worden als 
een geheel. 

Artikel7, § 2, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 is van overeenkomstige toepassing 
met dien verstande dat de criteria vastgesteld in artikel12, § 2 van de wet van 17 juli 1975 
slechts worden berekend voor de in Belgie gevestigde bijkantoren en centra van werkzaam
heden. 

De in dit artikel bedoelde sociale balans wordt neergelegd samen en vOlgens dezelfde mo
daliteiten als de in artikel198, § 2, 2° van de gecoordineerde wetten op de handelsvennoot
schappen, bedoelde jaarrekening van de buitenlandse onderneming. 

Hoofdstuk XII 

Mededeling, statistische verwerking en controle van de sociale balans 

Afdeling 1. Mededeling van de sociale balans. 

Artikel19 

Bij ontstentenis van een ondernemingsraad, wordt de sociale balans overgemaakt aan de 
vakbondsafvaardiging. 

Bij ontstentenis van een ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging, kan de sociale balans door 
de werknemers worden geraadpleegd op de plaats waar het arbeidsreglement moet worden 
bewaard overeenkomstig artikel15 van de wet van 8 april1965 tot instelling van de arbeids
reglementen. 
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Artikel20 

De ziekenhuizen die onderworpen zijn aan de wet op de ziekenhuizen gecobrdineerd op 7 
augustus 1987, de interbedrijfsgeneeskundige diensten die beantwoorden aan de criteria van 
artikel12, § 2, van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de on
dernemingen en de rechtspersonen bedoeld in de hoofdstukken VI en X van dit besluit, leg
gen jaarlijks binnen zeven maanden na afsluiting van hun boekjaar zonder kosten een docu
ment neer bij de Nationale Bank van Belgie met de vermeldingen en in de vorm bepaald door 
de artikelen 9, 16 en 17 van dit besluit. 

De Nationale Bank van Belgie bepaalt de modaliteiten van neerlegging. 

Afdeling 2. Statistische verwerking 

Artikel21 

De openbare instellingen van sociale zekerheid bezorgen de Nationale Bank van Belgie op 
haar verzoek, zonder kosten, de inlichtingen in hun bezit die de door de Nationale Bank van 
Belgie verzamelde gegevens kunnen aanvullen of verduidelijken. 

Artikel22 

Op basis van de haar medegedeelde sociale balansen en van de haar overeenkomstig artikel 
21 overgemaakte gegevens, ontwerpt de Nationale Bank van Belgie een gegevensbank. 

Voor de voorbereiding van geglobaliseerde studies over de werkverschaffing, beschikken de 
Nationale Bank van Belgie, het Federaal Planbureau en het Nationaallnstituut voor de 8ta
tistiek over een wederzijdse en kosteloze toegang tot hun gegevensbanken. 

Artikel23 

De Nationale Bank van Belgie is gemachtigd om volgens door de Minister van Economie, de 
Minister van Tewerkstelling en Arbeid en de Minister van Kleine en Middelgrote ondernemin
gen goedgekeurde modaliteiten, statistieken op te maken betreffende het geheel of een ge
deelte van de gegevens die zijn opgenornen in de documenten die haar werden toegezon
den. 

Artikel24 

De paritaire Comites en subcomites, de Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het 
Bedrijfsleven kunnen vragen dat er geglobaliseerde statistieken worden opgemaakt voor de sec
toren of subsectoren die onder hun bevoegdheid vallen. 

In dit kader kunnen geen individuele gegevens het voorwerp uitmaken van bespreking in de
ze organen, tenzij met instemrning van de betrokken onderneming. 

Artikel25 

V~~r studie-, analyse- of evaluatiedoeleinden die het niveau van de individuele ondernemingen 
overstijgen, is de inhoud van de in artikel 22 bedoelde gegevensbank toegankelijk voor de 
ambtenaren aangewezen door de Minister van Economie, de Minister van T ewerkstelling en 
Arbeid en de Minister van Kleine en Middelgrote Ondernerningen, evenals voor de Nationale 
Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. 129 
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Afdeling 3. Controle van de sociale balans 

Artikel26 

Onverminderd de controleopdrachten van de revisoren en de bevoegdheden van de officie
ren van gerechtelijke politie, worden de sociale inspecteurs en controleurs van de adminis
tratie van de arbeidsbetrekkingen en -reglementering van het Ministerie van Tewerkstelling en 
Arbeid alsook de bijzondere commissarissen van de dienst bedrijfsorganisatie van het be
stuur handelsbeleid van Ministerie van Economische Zaken gemachtigd voor de controle van 
het opstellen van de sociale balans, de mededeling ervan aan de ondernemingsraad en de 
neerlegging bij de Nationale Bank van Belgie. 

Hoofdstuk XIII 

Inwerkingtreding. Wijzigings-, overgangs- en diverse bepalingen 

Artikel27 

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad, handelend in geza
menlijk overleg, zijn bevoegd om, op verzoek van de federale Regering of de federale Kamers 
of uit eigen beweging, adviezen uit te brengen over de toepassing en de eventuele wijzigingen 
van de gegevens vervat in de sociale balans. 

De Nationale Bank van Belgie en de Commissie voor Boekhoudkundige Normen kunnen als 
deskundigen betrokken warden bij deze werkzaamheden. 

Artikel28 

De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing op de jaarrekeningen en op de sociale ba
lansen betreffende de boekjaren die beginnen na 31 december 1995. 

Artikel29 

Binnen drie maanden na de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad of binnen ze
ven maanden na afsluiting van het boekjaar wanneer dit later is, bezorgen de door dit besluit 
betrokken ondernerningen met minstens 20 werknemers en de rechtspersonen met minstens 
100 werknemers aan de Nationale Bank van Belgie, met betrekking tot het laatst begonnen 
boe~aar v66r 31 december 1995, een door de Nationale Bank van Belgie ontworpen staat met 
daarin de vermeldingen bepaald in hoofdstuk I, afdeling 4, I en III of in hoofdstuk 11, afdeling 4, 
I en III van de bijlage bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 op de jaarrekening van de on
dernemingen; de overeenkomstige cijfers van het vorige boekjaar moeten nochtans niet ver
meld worden. 

Het aantal werknemers wordt berekend overeenkomstig artikel12, § 1 van het koninklijk be
sluit van 12 september 1983 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding 
en de jaarrekening van de ondernemingen. 

Artikel 7, § 2, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 op de jaarrekening van de onder-
130 nemingen is van overeenkomstige toepassing. 
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Artikel30 

Artikel5, tweede lid, van het koninklijk besluit van 7 april1995 betreffende de voorlichting van 
de ondernemingsraden inzake tewerkstelling, wordt opgeheven evenals zijn uitvoeringsbe
sluiten. 

Artikel31 

In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de woorden "In toepassing van dit besluit wordt aan 
de organen en de betrokken werknemers de in artikel 3 bedoelde informatie» vervangen door 
de woorden "aan de organen bedoeld in dit besluit, wordt de in artikel 3, bedoelde informa
tie». 

Artikel32 

Het hoofdstuk IX van de wet van 22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering 
van het meerjarenplan voor de werkgelegenheid treedt in werking op de dag van de publica
tie van dit besluit in het 8elgisch Staatsblad. 

Artikel33 

Onze Minister van Economie, Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Onze Minister van 
Justitie, Onze Minister van Financien en Onze Minister van Kleine en Middelgrote Onderne
mingen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. 
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BTW 

4. SOCIALE BALANS 

In voor1<omend geval. het nummer waaronder de ondememing is 
ingeschreven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ • nummer) : 

Nummers van de paritaire comites 
die bevoegd zijn voor de ondememing : 

I. STAAT VAN DE TEWEfll(GESTELDE PERSONEN 

A.. WERKNEMERS INGESCHREVEN IN HET PERSONEELSREGISTER 

1. Tllden. lIet boekj.ar en het vorlg 
boekjaer 

Gemiddeld santal warknemers ........................ . 

Aantal daadwerkelijk gepresteertle uren .......... . 

Personeelskosten (in tJuizBndBn IrBnken) ........ . 

Voortlelen bovenop het loon 

lOO 
101 

102 

1. Voltllds 

(boekjaar) 

(in duizenden franken) ..................................... . 103 XXXXXXXXXXXXXlOCX 

2. Op de afslultlngsdatum van het boekjaar 

a. Aenlal warknemers Ingaschreven In het personeelsreglster ..... 

b. VOlgsns de aard van de arbeldsovereenkomst 

Overeenkomst VOOf een onbepaalde tijd ................................ . 

Overeenkomst ""'" &en bepaalde tijd ............................................ .. 

Overeenkomst VOOf een duidelijk omschreven werk ....................... . 

Vervangingsovereenkomst ............................................................. . 

c. Volgens het g8slacht 

Mannen .......................................................................................... . 

Vrouwen ......................................................................................... . 

cl. Volgens ds beroepscalegorle 

Directiepers6nee1 .......................................................................... .. 

Bedienden ...................................................................................... . 

Arbeiders ....................................................................................... . 

Andere ........................................................................................... . 

Codes 

10S 

110 

III 

112 

113 

120 

121 

130 
131 

132 

133 

2. Deeltllds 

(boekjaar) 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

1. Voltllds 

B. UllZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKlNG VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN 

3. Totaal (T) 01 
lotaalln 
volllldse 
equlvalenlen 
(VTE) 
(boekjaar) 

................... (VTE) 

....... (T) 

...................... (T) 

. ........... (T) 

2. Deeltljds 

Tlldens hel boekjaar 
Codes 1. Ultzandkrechlen 2. T er beschlkklng 

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen .......................................... . 

Aantal daadwerkelijk gapresleerde uren ................................................ . 

Kosten VOOr de ondememing (in duizenden franken) ........................... . 

ISO 

151 

152 

BIJLAGE 3 

van de onderne
ming gesteld. 
personen 

4. Totaal (T) 01 
lotaalln 
voltlldse 
equlvalentsn 
(VTE) 
(vorig boekjaBr) 

...... (VTE) 

. ........ (T) 

. ............ (T) 

......................... (T) 

3. Totallln 
voltljdse 
equlvalenten 
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11. TABEL VAN DE PERSONEELSBEWEGINGEN TIJDENS HET BOEKJAAR 

A. INGETREDEN 

e. Aanll" _,kn.mars die tlldens het boekjaa, In het personeals. 
reglater w_n Ingeschrevan ...... _ .......................... _ •. _ .......... .. 

b. VOlgen. de urd VIIn de arbaldsovereankomst 

Ove,eankomst YDOr ean onbapaalde tijd ....................................... .. 

Ove,eenkCmSt \100, ean bapaalde tijd ........................................... .. 

Overaankomst \100, ean duidalijk omsch,even we,k ...................... . 

Varvangingsovaraankomst ........................................................... .. 

c. VOlgen. het "",Iacht an hat studlanlva8u 

Mannen: lager ondetwijs .. __ .... _ ............................................ .. 

sacundai, ondarwijs ..................................................... . 

hoga' nlel-univarsitair onderwijs ................................. . 

universltair onderwijs .................... . 

Vrouwen: lage' onderwijs .......................................................... .. 

secundair onderwijs ........................ . 

hogsr niet~universitajr onderwijs ....... . 

Codes 

205 

210 

211 

212 

213 

220 

221 

222 

223 

230 

231 

232 

1. Volttlds 

universitair ondarwijs ................................................. . 233 ......... .. 

B. UITGETREDEN 

.0 Aantal werknemers met een In het personeelsregister 
opgatekende datum _,op hun ovareenkomsl tlldens hel 
_l<Iaa, ean elnde nam ............................................................. .. 

b. Volgens de aard van de arbeldsovareankomst 

Ove,eenkomsl \100, ean onbapaalde tijd ............. . 

Ove,eenkomsl veo, ean bapaalde tijd .......................................... .. 

Overeenkomst wor een duidelijk omschreven werk 

Vervangingsovsreenkoms1 .••................................. 

c. Volgens het geslacht en het studlenlveau 

Mannan: lager onderwijs ..... ,_ ...................... ,_ 

secundair onderwijs ........................ . 

hoger niet-universitair onderwijs ............................•...... 

universitair onderwijs ................................................... . 

V,ouwen: lager onderwijs ............................................................ . 

secundair onderwijs ................................................ . 

hoger niet·univ8rsitair onderwijs .............................. . 

universitair onderwijs .......................................... .. 

d. VOlgans de reden van be6lndlglng van de ove,eankomSI 

Pensioen ........................................................................................ . 

B,ugpensioen ................................................................................. . 

Atdenking ........................................................................................ . 

Ande,e ,e<len ................................................................................. . 

waarvan : het aantal werknemers del als zettstandige ten minste 
op halftijdse basis diensten aan de ondememing biijtt verienen ... 

Cooes 

305 

310 

311 

312 

313 

320 

321 

322 

323 

330 

331 

332 

333 

340 

341 

342 

343 

350 
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1. Voltljds 

2. Dealtljds 

2. Deeltijds 

3. Tolaalln 
vottijdse 
equlvalent.n 

3. Tolaal in 
voltljdse 
equivalenten 
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I BTW I VOL24. 

IlL STAAT OVER HET GEBRUIK VAN DE MAATREGELEN TEN GUNSTE VAN DE WERKGELEGENHEID T1JDENS HET BOEKJAAR 

Codes Aanlal betrokken _rkn.mers 

MAATREGELEN TEN GUNSTE VAN DE WERKGELEGENHEID 

I. "..IIwgelen mer timmcleel voorclee/l 

1.1. Bedrijfsplan •.•..•.•..•••.•....••.•••••....•...•..•....•.•..•.••......•..•...•................ 

· Mannen •.•.•..•............................................................................ 

· VIOIItWIn ••••••.••.....•••.••••••••••• _ •.•••.•.•.•.•.•.•.................•.•............... 

1.2. Jongerenbanenpian .•..•••••••.•••••••••••••••••.•.••.•••••••.•••.•..•........•......... 

1.3. Lage Ionen ............•..........•.••••..•.•......................... _ ....••..... _ •........ 

1.4. Tewerkstellingsakkoorden 1995-1996 ......... , ...............•• _ ... _ ..... . 

· Mannen .........................................•............•.............. _._._._._. 

· VIOIItWIn ..•••••.•••..•...••.••••••••••.•.•••••..•.••••••••••.•.•..........•••..•...•..•..•. 

1.5. Banenplen ler bevordering van de !ewe_ailing van langdurig 
werklozen ................................................................................... . 

1.6. Maribel ...•.••.....•.................•...•............................•.............•........•.. 

1.7. Herinschake6ngsjobs (ouder dan 50 iaar) .................................. . 

LB. Conventioneel halttiids brugpensioen ......................................... . 

1.9. VoIledige loopbaanonderbreking ................................................. . 

1.10. Vermindering van de arbeidspres1aties (deeltiidse looPbaan· 
onderbreking) ••..•..•......•....•••.•••.....•........................... '" ..•............. 

2. Andere ",...trege/en 
2.1. Eerste werkervaringsconlract ..................... . 

2.2. Ingroeibanen ...•......•....•........................................... 

2.3. Jongerenslage ..................................................... . 

2.4. Overeenkomst wer1<-opIeiding ..................................................... . 

2.5. Leerovereenkomst .................................................................... . 

2.6. Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd . 

2.7. Conventioneel brugpensioen ..................................................... . 

4002 
401 

402 

403 

404 

4052 

4D6 

407 

408 

409 

410 

411 

412 

413 

500 

501 

502 

503 

504 

505 

506 

1. Aanlal 2. ~n vottlldse 
equtvalenten 

TOTAALVOORHETBOEKJAAR ~5~50~~~~~~~~~~~~~~~ 
TOTAAL \l00R HET VORIG BOEKJAAR 560 

L-~ __________ ~ ________ ~ 

IV. INLICHTlNGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR 

Totaal van de opleldingslnltlalieven ten laslo van de werkgever 

Mannen .......................................•......... _ ........................................... . 

. Vrouwen ............................................................................................ . 

Codes 1. Aontal 
betrokkon 
werknemers 

580 

581 

Financleel voordtel \loor dt! werkgt!ver met belrdking '01 dt! liluiaris of diens ploalsvervanger. 

2. Aonlal 
gevolgde 
opleidingsuren 

De rubrieun 400 efl405 srellen dt! IOla/en voordt verdtlrng MannenIVrouwen "'oor; (400:;::: 401 -+ 402 en 405 ... 406 + 407) 
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3. Flnancieel 
voordeel 

(in duizenden 
franken) 

3. Kosten voor de 
onderneming 
(in dwzenden 

franken) 



BTW 

4. SOCIALE BALANS 

In voori<omend geval. het nummer waaronder de ondememing is 
ingeschreven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ • nummer) : 

Nummers van de parltaire comHes 
die bevoegd zijn voor de ondememing : 

L WERKNEMERS INGESCHREVEN IN HET PERSONEELSREGlSTER 

A. Tljclens het _kjaar an het vorlg 
_kjaar 

Codes 1. Voltljds 

(boekissr) 

2. Deeltljds 

(boekjB8.r) 

3. Totaal (T) 01 4. Totaal (T) 01 
totaalln totaalln 
voltJjdse yoltljdse 
equlvalenten equlvalenten 
(VTE) (VTE) 
(boekjaar) (vori9 boeIcjaar) 

Gamiddeld aantal werknemers ...................... '00 ............................ ............................ .. ................. (VTE) ............. (VTE) 

AIIntal daadwerl<elijk gepresteertle uren ........ '01 ............................ ............................ . ...................... (T) .......... (T) 

Personeelskosten (in duizenden franksn) ...... L-'_0_2....J._ .. _ .. _ ... _ .. _ ... _ .. _ .. _ .. _ ... _ .. _ .. _ .. _ .. _1.-"_"'_"_"_"'_"_"_"_'''_''_''_'''_-1.. __ '''_''_''_''_'''_''_''_'''_''_ ... .:,(T..,:)..JL _______ .. _ .. :.,.(T.:,)J 

B. Op de afstultdatum van het boekjaar 

a. AIIntal werlmemers Ingaschreven In het person.elsreglster ...... 

b. Volgens de .. rd van de arbeldsovereenkomsl 

Overesnkomst voor een onbepaalde tijd ........................................ . 

Overeankornst voor ean bepealde tijd ........................................... .. 

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ...................•... 

Vervangingsovereenkomst ............................................................. . 

c. Volgens het gaslachl 

Mannen .......................................................................................... . 

Vrouwen .................................................... . 

d. Volgens de beroepscalegorie 

Oirectiepersoneel ............ .. 

Bedienden ........................ . 

Arbeiders ....................................................... . 

Andere ......................................................................................... .. 

Codes 

'05 

1'0 

'11 

112 

113 

120 

121 

130 

131 

132 

133 

11. TABEL VAN DE PERSONEELSBEWEGINGEN TlJOENS HET BOEKJAAR 

Codes 

A. INGETREDEN 

Aantal werknemers die tijdens hel boekjaar in het personeelsregisler 
werden ingeschreven .". , ...................•...................•.. " ...... , ..•..........•..•... 205 

B. UITGETREDEN 

Aantal werknemers met een in het personeelsregister opgetekende 

I. Voltljds 2. Deeltljds 

,. Voltljds 2. Oeeltijds 

3. Totaalln 
voltljdse 
equivalenten 

3. TOlaa'in 
voltildse 
equivalenten 

datum waarop hun overeenkornsttijdens het boekjaar ean einde nam 305 .................. .. 
L-~ __________ ~~~~~-L~~ ____ ~ 
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I BTW 
r----, 
I VKTI3. I 

Ill. STAAT OVER HET GEBRUIK VAN DE MAATREGELEN TEN GUNSTE VAN DE WERKGELEGENHEID TlJDENS HET BOEKJAAR 

MAATREGELEN TEN GUNSTE VAN DE WERKGELEGENHEID 

1. _lregelton mel flnencleelllODrdee/' 
1.1. Bedrijlsplan .•....................•..................•.........................•......•....... 

1.2. Jongerenbanenplan ..................................................................... . 

1.3. Lege lonen .............. _ ..•. _ •............................................................ 

1.4. TewerksleUingSllkkoorden 1995·1996 ......................................... . 

1.5. Banenplan tar bavordering van de lewerlcslelling van langOOrig 
werldozen ....•......•.......•........•..•.••.......................• : ....................... . 

1.6. Maribel ........................................................................................ . 

Codes 

400 

403 

404 

405 

Mnlal betrokken werknemers 

1. Mnlal 2. In voltljdse 
equlvalenten 

3. Flnancleel 
voordeel 

(in duizenden 
franken) 

1.7. HerinschakeUngsjobs (ouderdan 50 jaar) ..............................•..... 

408 

409 

410 ........................................................................................ 
2. Andere IfI88lT8gf1/en 

2.1. Eersle wer1<ervaringscontrect ...................................................... . 

2.2. Ingroaibenen ............................................................................... . 

2.3. Jongerenstage ...•........................................................................ 

2.4. Overeenkomst W8f\<-opIeiding .........................................•............. 

2.S. Loerovereenkomsf ...................................................................... . 

2.6. Opeenvolgende arbaidsovoroenkomslen voor een bepaalde Hjd . 

2.7. Conventioneel brugpensioen ............. " ....................................... . 

2.8. Convenlioneel halllijds brugpensioen ......................................... . 

2.9. Volledige loopbaanonderbreking ................................................. . 

2.10. Vermindering van de arbaidspreslalles (deellijdse loopbaan-
onderbrek.ng) ................... . ....................................... . 

TOTAAL VOOR HET BOEKJAAR 

TOTAAL VOOR HET VORIG BOEKJAAR 

500 

SOl 

S02 

S03 

504 

505 

506 

S11 

512 

513 

550 

560 

IV. INLICHTlNGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS nJDENS HET BOEKJAAR 

Totaal van de opleldingsinitiatieven ten laste van de werkgever 

Mannen .......... _ .................. . 

. Vrouwen ...•.................. 

Codes 1. Aanlal 
belrokken 
werknemers 

580 

581 

Financieel voordeel voor de werkgever met betrckking tot de titularis of diens plaatsvervanger. 
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2. Aantal 
gevolgde 
opleldlngsuren 

3. Kosten yoar de 
anderneming 
(in duizenden 

franken) 



Methodologische toelichting betreffende de sociale balans 

I. Staat van de tewerkgestelde personen 

A. De werknemers ingeschreven in het personeelsregister 
De staat lA betreft enkel de in het personeelsregister ingeschreven werknemers, dat wil zeg
gen de personen die met de onderneming verbonden zijn door: 

• een arbeidsovereenkomst of 
• een stagecontract zoals bedoeld in het koninklijk besluit nr. 230 van 21 december 1983. 

Worden er derhalve niet in opgenomen: 

• de uitzendkrachten (worden, enkel voor de vol\edige schema's, vermeld onder punt I.B.) 
• de (andere) ter beschikking van de onderneming gestelde personen (bijvoorbeeld de door 

de gemeentelijke overheid bezoldigde werknemers die ter beschikking worden gesteld van 
intercommunale verenigingen); ook zij worden vermeld onder punt I.B. (voor de vol\edige 
schema's) 

• de personen die in de onderneming werken met een statuut van zelfstandige (met name de 
beheerders en de werkende vennoten die aan de sociale zekerheid de bijdrage van zelfstan
dige betalen en om die reden niet in het personeelsregister zijn ingeschreven). 

1. Gemiddeld aantal werknemers (rubriek 100, kolommen 1 en 2) 

Wordt berekend als het gemiddelde van het aantal werknemers ingeschreven in het perso
neelsregister aan het einde van elke maand van het boekjaar. Oat gemiddelde wordt als volgt 
berekend: 

• bij het afsluiten van het boekjaar wordt het aantal actieve werknemers dat aan het einde van 
elke maand in het personeelsregister is ingeschreven, opgeteld 

• dat totaal wordt dan gedeeld door het aantal maanden dat het boekjaar bestrijkt. 

2. Gemiddeld aantal werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten (rubriek 100, 
kolommen 3 en 4) 

Stemt overeen met het gemiddelde aantal werknemers dat aan het einde van elke maand 
van het boekjaar ingeschreven is in het personeelsregister, uitgedrukt in voltijds tewerkgestel
de equivalenten (VTE). 

Aan het einde van iedere maand wordt een voltijdse betrekking als een eenheid beschouwd en 
het gemiddelde aantal ervan wordt verkregen door de som van de aan het einde van iedere 
maand ingeschreven vo~ijdse betrekkingen te delen door het aantal maanden van het boekjaar. 

De deeltijdse betrekkingen moeten worden omgerekend in vol\edige arbeidsjaren. De omzet
ting van een deeltijdse betrekking in een voltijds equivalent gebeurt op grond van de verhouding 
tussen het contractuele aantal door die deeltijds tewerkgestelde werknemer te presteren uren 
en het aantal uren dat normaliter door een vergelijkbare vo~ijdse betrekking wordt gepresteerd. 
Die verhouding wordt berekend aan het einde van iedere maand van het boekjaar. Een voor
beeld: als een werknemer op 1 juli van een 12 maanden tell end en op 31 december eindigend 
boekjaar halftijds in dienst wordt genomen, wordt hij beschouwd als een 0,25 voltijds tewerk-
gestelde werknemer (0,50 x 6/12) voor de berekening van rubriek 100, kolom 3. 139 
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Het gemiddelde aantal werknemers dat wordt verkregen voor de voltijdse betrekkingen, ener
zijds, en dat voor de in voltijdse equivalenten omgerekende deeltijdse betrekkingen, ander
zijds, worden vervolgens opgeteld. 

Een onderneming die slechts een werknemer tewerkstelt (hetzij voltijds, hetzij deeltijds) hoeft 
kolommen 1, 2 en 3 van rubriek 102 en kolom 3 van rubriek 103 niet in te vulien. Is het gem id
delde aantal werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten (rubriek 1 aa, kolom 3) groter dan 
1, maar is er slechts een werknemer die voltijds (kolom 1) of deeltijds (kolom 2) werkt, dan 
hoeft de onderneming de eerste twee kolommen van rubriek 102 niet in te vulien. De derde ko
lom moet daarentegen wel worden ingevuld. 

Voorgaande regels werden genomen met het oog op het behoud van de vertrouwelijkheid 
van de verstrekte inlichtingen. 

3. Aantal effectief gepresteerde uren (rubriek 101) 

Het aantal effectief gepresteerde uren omvat het totale aantal tijdens het jaar effectief gepres
teerde en bezoldigde uren, dat wil zeggen dat geen rekening wordt gehouden met niet-be
zoldigde overuren, jaarlijkse vakantie, ziekteverlof, kort verzuim en de wegens staking of om 
and ere redenen verloren gegane uren. 

Het aantal gepresteerde uren kan als volgt worden geraamd op basis van de RSZ-aangifte (
Staat A - handarbeiders of Staat B - hoofdarbeiders): 

• voor de voltijds tewerkgestelde werknemers: het aantal werkdagen (kolom 9a) X (de we
kelijkse arbeidsduur/5) verminderd met de eventuele vakantiedagen* 

• voor de deeltijds werkenden: het aantal bezoldigde uren (enkel de gewerkte uren) per kwar-
taal vermeld in kolom 11. 

De som van die beide gegevens v~~r de vier kwartaalaangiften die betrekking hebben op het 
boekjaar, is gelijk aan het totale aantal tijdens het jaar gewerkte uren, dat afzonderlijk wordt op
gegeven voor de voltijds werkenden, de deeltijds werkenden en beide samen (l); dit laatste ge
geven wordt zowel vermeld voor het beschouwde boekjaar (kolom 3) als voor het voorgaan
de boekjaar (kolom 4). 

4. Personeelskosten (rubriek 102) 

Net als in de resultatenrekening (rubriek 62) en in de toelichtingen C 15 en A 10 bij de genor
maliseerde jaarrekeningen, omvatten de personeelskosten in de sociale balans alleen de be
zoldigingen toegekend aan de in het personeelsregister ingeschreven werknemers - een re
gister dat wordt bijgehouden ter uitvoering van het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978. 
In dat register moeten alle personen worden opgenomen die krachtens een arbeidsovereen
komst of een stagecontract met de onderneming verbonden zijn of onder haar gezag wer
ken. Net als voor de berekening van het gemiddelde aantal werknemers (rubriek 100) wor-

De kolommen 9a en 11 van de Staat A met betrekking tot de handarbeiders bevatten enke! de dagen dat 
effectief is gewerkt; diezelfde kolommen in de Staat B met betrekking tot de hoofdarbeiders bevatten tevens de 
jaarlijkse vakantie en het ziekteverlof die ten laste komen van de ondememing en dus in mindering moeten 
worden gebracht van het totale aantal daadwerkelijk gewerkte uren. 
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den de uitzendkrachten en de person en met een statuut van zelfstandige dus niet in aanmer
king genomen. De personeelskosten worden afzonderlijk vermeld voor de voltijds en deeltijds 
werkenden en voor beide samen (de totalen komen voor in de kolommen 3 en 4). Net als in 
punt 2, moet de onderneming rubriek 102 niet invullen indien in het personeelsregister slechts 
een werknemer is ingeschreven. 

5. Voordelen bovenop het loon (rubriek 103) 

Terwijl de onder rubriek 102 vermelde personeelskosten het geheel omvatten van de bezol
digingen en de overige kosten ten behoeve van de in het personeelsregister ingeschreven 
werknemers, bevat rubriek 103 de overige voordelen bovenop het loon waar de begunstigde 
geen belasting op hoeft te betalen. 

Onder sociale voordelen worden de beperkte voordelen verstaan die vanuit een duidelijk so
ciaal oogpunt word en toegekend of die tot doel hebben het contact tussen de personeelsle
den te verbeteren en hun band met de onderneming te verstevigen. 

Van belasting vrijgestelde sociale voordelen zijn (niet-exhaustieve lijst): 

- bijstand in uitzonderlijke omstandigheden (chirurgische ingrepen, huwelijk, overlijden, enz".) 
- groepsreizen voor het personeel 
- huwelijks- en geboortegeschenken 
- gebruik van sport- en cultuurinfrastructuur van de onderneming 
- gratis toegangskaarten voor culturele manifestaties 
- terugbetaling van individuele studiekosten 
- kosteloze of in prijs verlaagde verblijven van het personeel in vakantiecentra van de on-

derneming 
- kosteloze drankverstrekking tijdens de diensturen 
- kosteloze of tegen verlaagde prijzen verstrekte dagschotels 
- voordelen verbonden aan het bestaan van een medische dienst 
- voordelen verbonden aan het bestaan van een aankoopcentrale 
- gebruik van de diensten van de werkgever of aanschaffing van goederen tegen kostprijs 
- vergoedingen inzake sociale promotie 
- gebruik van een kinderdagverblijf binnen de onderneming 
- onder bepaalde voorwaarden: geschenk-, cultuur- en maaltijdcheques. 

6. Totaal aantal werknemers ingeschreven in het personeelsregister op de 

afsluitdatum van het boekjaar (rubrieken 105 tot 133) 

Het totale aantal werknemers ingeschreven op de afsluitdatum van het boekjaar dient afzon
derlijk te worden vermeld voor de werknemers met een voltijdse en die met een deeltijdse ar
beidsovereenkomst (rubriek 105, kolommen 1 en 2). De som van die beide categorieen, die 
opgenomen is in kolom 3, moet word en uitgedrukt in voltiJdse equivalenten. De staat van de 
aan het einde van het boekjaar ingeschreven werknemers, uitgedrukt in voltijdse equivalen
ten, bevat het totale aantal voltijds tewerkgestelde werknemers plus het aantal deeltijds te-
werkgestelde werknemers in verhouding tot hun op dat ogenbli~ overeengekomen arbeidsduur. 141 
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Een werknemer die aan het einde van het boekjaar voor 60 pct. is ingeschreven, wordt be
schouwd als een 0,6 voltijdse betrekking ongeacht het aantal bezoldigde dagen tijdens het 
jaar en dus ook ongeacht de datum waarop hij in het personeelsregister is ingeschreven. De
ze definitie kan afwijken van die welke geldt voor de omrekening van het gemiddelde aantal werk
nemers in voltijdse equivalenten (rubriek 100). 

Een voorbeeld: als een werknemer op 1 juli van een 12 maanden tell end en op 31 december 
eindigend boekjaar halftijds in dienst wordt genomen, wordt hij beschouwd als een 0,50 vol
tijds tewerkgestelde werknemer voor de berekening van rubriek 105, kolom 3 (en volgende) 
waarin de contractuele arbeidsduur van die werknemer op de afsluitingsdatum wordt aange
geven. Indien de berekening voor rubriek 100, kolommen 3 en 4, was gemaakt, zou hij ech
ter als een 0,25 voltijds tewerkgestelde werknemer zijn beschouwd (zie punt 2). 

Vervolgens wordt dat totale aantal ingeschreven personen, waarbij een onderscheid wordt 
gemaakt tussen de voltijds werkenden, de deeltijds werkenden en het totaal ervan in voltijd
se equivalenten, opgesplitst: 

• volgens de aard van de arbeidsovereenkomst: voor onbepaalde tijd (rubriek 110), voor be
paalde tijd (rubriek 111), voar de uitvoering van een duidelijk omschreven werk (rubriek 
112) of een vervangingsovereenkomst (rubriek 113). De som van die verschillende arbeids
overeenkomsten moet overeenstemmen met het totale aantal personen dat ingeschreven 
is op de afsluitingsdatum van het boekjaar, wat wil zeggen dat voor iedere kolom in de ta
bel de volgende vergelijking moet gelden: 110+111 + 112+ 113=105 

• volgens het geslacht: ook hier dient, voor de drie kolommen van de tabel, de som van de 
rubrieken 120 en 121 gelijk te zijn aan rubriek 105 

• volgens de beroepscategorie: het directiepersoneel, de bedienden, de arbeiders en de 
andere categorieen (rubrieken 130 tot 133). Onder de rubriek «Andere» worden opgeno
men: de and ere personeelsleden (andere dan arbeiders, bedienden en directiepersoneel) 
ingeschreven in het personeelsregister, met name de stagiairs en de leerlingen. Het totaal 
van de verschillende beroepscategorieen moet overeenstemmen met het totale aantal 
werknemers dat op de afsluitingsdatum ingeschreven is in het personeelsregister en dat ver
meld staat onder rubriek 105 (130+131 + 132+ 133= 105, kolommen 1, 2 en 3). 

B. Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde 
personen (alleen voor de sociale balans volgens het volledige 
schema): rubrieken 150 tot 152 (kolommen 1 en 2) 

Onder deze sectie word en de uitzendkrachten opgenomen die niet in het personeelsregister 
worden ingeschreven en het personeel dat door een andere onderneming of instelling ter be
schikking van de vennootschap wordt gesteld. De aan deze personeelscategorie verbonden 
kosten worden niet als personeelskosten beschouwd (rubriek 62 van de resultatenrekening) 
maar als aankopen van diensten (Diensten en diverse goederen). Dit personeel wordt dus 
noch in aanmerking genomen voor het berekenen van het tewerkgestelde personeel opge
nomen in de toelichting bij de jaarrekening, noch voer het bepalen van het gemiddelde aan
tal werknemers opgenomen onder punt 1.1. van de sociale balans (rubriek 100). 

Het gemiddelde aantal tewerkgestelde personen (uitzendkrachten en ter beschikking van de 
onderneming gestelde person en) wordt op dezelfde wijze berekend als voor rubriek 100 (ge
middeld aantal werknemers ingeschreven in het personeelsregister aan het einde van elke 
maand van het boekjaar). 
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Het aantal daadwerkelijk gepresteerde uren omvat het totale aantal tijdens het jaar effectief 
gewerkte en bezoldigde arbeidsuren, dat wil zeggen ongerekend de niet-bezoldigde overuren, 
de jaarlijkse vakantie, het ziekteverlof, kort verzuim en de wegens staking of om andere re
denen verloren gegane uren (cfr. definitie onder punt 3). 

11. Tabel van de personeelsbewegingen tijdens het boekjaar 
Het gaat voor de intredingen (rubriek 205) om de nieuwe inschrijvingen van werknemers in 
het personeelsregister en voor de uittredingen (rubriek 305) om de tijdens het boekjaar inge
schreven contractbeeindigingen. 

De omzetting van het totale aantal in- en uittredingen in voltijdse equivalenten gebeurt op de
zelfde wijze als in rubrieken 105 tot 133. 

In de sociale balans volgens het volledige schema wordt het totale aantal in- en uittredingen 
opgesplitst: 

• volgens de aard van de arbeidsovereenkomst (rubrieken 210 tot 213 en 310 tot 313) 
• volgens het geslacht en het studieniveau (rubrieken 220 tot 233 en 320 tot 333) 
• en, voor de uittredingen, volgens de reden van beeindiging van de overeenkomst (rubrie-

ken 340 tot 343). 

De verschillende opsplitsingen dienen overeen te stem men met de total en die voorkomen on
der rubriek 205 of 305. Meer bepaald dient het totaal van de verschillende soorten van ar
beidsovereenkomsten (210+211 +212+213 of 310+311 +312+313) voor elk van de kolom
men (1 tot 3) gelijk te zijn aan het totale aantal intredingen (rubriek 205) of uittredingen (rubriek 
305). Hetzelfde geldt voor de opsplitsing volgens geslacht en studieniveau en volgens de re
den van beeindiging van de overeenkomst, waarvoor aan de volgende coherentievergelijkin
gen moet zijn voldaan: 

• 220+221+222+223+230+231+232+233=205 
• 320+321 +322+323+330+331 +332+333=305 
• 340+341 +342+343=305. 

Ill. Gegevens over het beroep dat bedrijven tijdens het boekjaar 
doen op de maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid 

111.1. Maatregelen met financieel voordeel (rubrieken 400 tot 413 in het 
volledige schema en rubrieken 400 tot 410 in het verkorte schema) 

De definities hieronder zijn ingegeven door die in de bijlage bij het ministerieel besluit van 19 
juni 1995 betreffende de voorlichting van de ondernemingsraden inzake tewerkstelling. On
der financieel voordeel wordt verstaan de verminderingen van de sociale-zekerheidsbijdragen 
waarvan de onderneming profijt heeft getrokken ingevolge de verschillende vermelde maatre
gelen en die zijn opgenomen in de RSZ-aangifte, hetzij voor de werknemer in kwestie hetzij 
voor diens plaatsvervanger. Bij elke definitie zijn, voor zover mogelijk, de verwijzingen naar de 
RSZ-aangifte gegeven. 

Voor de maatregelen 1 en 4 moet in het volledige schema het onderscheid tussen mannen 
en vrouwen worden gemaakt. 143 
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1. Bedrijfsplan: plan tot herverdeling van de arbeid dat recht geeft op een vermindering van 
de sociale-zekerheidsbijdragen van 37.500 frank per kwartaal voor elke extra in dienst ge
nomen werknemer (artikelen 23 tot 41 van het koninklijk besluit van 24 december 1993 tot 
uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van's lands concurrentievermogen). 
Zie RSZ-aangifte, boekhoudraam, deelll verminderingen van de bijdragen, kader 2, ru
briek N. 

2. Jongerenbanenplan: plan dat recht geeft op een vermindering van de sociale-zeker
heidsbijdragen - met 25, 50, 75 of 100 % - voor de tewerkstelling, tussen 1 augustus 1993 
en 31 december 1994, van jongeren van minder dan 26 jaar met minstens zes maanden 
werkloosheid (wet van 23 juli 1993). 
Zie RSZ-aangifte, boekhoudraam, deelll verminderingen van de bijdragen, kader 6, ru
briek T en bereken het gedeelte van de vermindering van de werkgeversbijdragen met be
trekking tot de werknemers in kwestie. 

3. Lage lonen: vermindering van de sociale-zekerheidsbijdragen - met 50, 35, 20 of 10% -
volgens het loonniveau, voor werknemers wier inkomen onder 2.397 frank per dag of 316 
frank per uur ligt. Zie RSZ-aangifte, boekhoudraam, deelll verminderingen van de bijdra
gen, kader 3, rubriek O. 

4. Tewerkstellingsakkoorden 1995-1996: akkoorden die recht geven op een verminde
ring van de sociale bijdragen van maximaal 37.500 frank per kwartaal voor elke extra in 
dienst genomen werknemer (wet van 3 april 1995 houdende maatregelen ter bevordering 
van de tewerkstelling). Zie RSZ-aangifte, boekhoudraam, deelll verminderingen van de 
bijdragen, kader 4, rubriek P. 

5. Banenplan ter bevordering van de tewerkstelling van langdurig werklozen: banen
plan ter bevordering van de indienstneming van werkzoekenden (artikelen 60 tot 66 van 
de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen) dat recht geeft op 
een vermindering van de sociale werkgeversbijdragen - met 50, 75 of 100 % - voor de te
werkstelling, tussen 1 januari 1995 en 31 december 1996, van werkzoekenden sedert mi
nimaal1 jaar. Zie RSZ-aangifte, boekhoudraam, deelll verminderingen van de bijdragen, 
kader 6, rubriek Ten ooreken het gedeelte van de verrT)indering van de werkgeversbijdra
gen met betrekking tot de werknemers in kwestie. 

6. Maribel: maatregel ter bevordering van het concurrentievermogen van de ondernemin
gen die recht geeft op een forfaitaire vermindering van de sociale werkgeversbijdragen -
met 1.875, 3.000, 8.437 of 9.300 frank - naargelang van het aantal tewerkgestelden en 
de bedrijfstak (artikelen 35 tot 37 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene be
ginselen van de sociale zekerheid voor werknemers). Zie RSZ-aangifte, boekhoudraam, 
deelll verminderingen van de bijdragen, kader 1, rubriek M. 

7. Herinschakelingsjobs (ouder dan 50 jaar): plan dat voorziet in een vermindering van 
de sociale werkgeversbijdragen - met 25 of 50 % - bij de indienstneming, tussen 1 janu
ari 1995 en 31 december 1996, van een werkzoekende ouder dan 50 jaar en volledig uit
keringsgerechtigd sedert minstens zes maanden (wet van 21 december 1994 houdende 
sociale en diverse bepalingen). Zie RSZ-aangifte, boekhoudraam, deelll verminderingen 
van de bijdragen, kader 6, rubriek Ten bereken het gedeelte van de vermindering van de 
werkgeversbijdragen met betrekking tot de werknemers in kwestie. 

8. Conventioneel halftijds brugpensioen: onder bepaalde voorwaarden staat dit stelsel 
open voor de werknemer die ten minste 55 jaar oud is en die in onderling akkoord met 

BIJLAGE 3 



zijnwerkgever zijn arbeidsprestaties halveert. Wat het volledige schema van de sociale 
balans betreft, zie, voor de berekening van het financiele voordeel, de RSZ-aangifte, boek
houdraam, deelll verminderingen van de bijdragen, kader 6, rubriek T en bereken het 
gedeelte van de vermindering van de werkgeversbijdragen met betrekking tot de werk
nemers in kwestie. Voor het verkorte schema wordt de maatregel vermeld bij de andere 
maatregelen (rubriek 511). 

9. Volledige loopbaanonderbreking: de werkgevers die een werknemer in volledige loop
baanonderbreking vervangen door een volledig uitkerings-gerechtigde werkloze, ter uit
voering van de artikelen 100 en 102 van de wet van 22 januari 1985, kunnen voor de 
plaatsvervangers die zij in dienst nemen, een vermindering van de sociale werkgevers
bijdragen met 25 % genieten (wet van 22 december 1995 houdende maatregelen tot uit
voering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid). V~~r het volledige schema, zie 
RSZ-aangifte, boekhoudraam, deelll verminderingen van de bijdragen, kader 6, rubriek 
Ten bereken het gedeelte van de vermindering van de werkgeversbijdragen met betrek
king tot de werknemers in kwestie. Voor het verkorte schema wordt de maatregel ver
meld bij de andere maatregelen (rubriek 512). 

10. Vermindering van de arbeidsprestaties (deeltijdse loopbaanonderbreking): de 
werkgevers die een werknemer in deeltijdse loopbaanonderbreking vervangen door een 
volledig uitkeringsgerechtigde werkloze, ter uitvoering van de artikelen 100 en 102 van de 
wet van 22 januari 1985, kunnen voor de plaatsvervangers die zij in dienst nemen, een 
vermindering van de sociale werkgeversbijdragen met 25 of 50 % genieten (wet van 22 
december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor werkge
legenheid). Voor het volledige schema, zie RSZ-aangifte, boekhoudraam, deelll verminde
ringen van de bijdragen, kader 6, rubriek Ten bereken het gedeelte van de vermindering 
van de werkgeversbijdragen met betrekking tot de werknemers in kwestie. V~~r het ver
korte schema wordt de maatregel vermeld bij de andere maatregelen (rubriek 513). 

111.2. Andere maatregelen (rubrieken 500 tot 506 voor het volledige 
schema en rubrieken 500 tot 513 voor het verkorte schema) 

1. en 3. Eerste werkervaringscontract en jongerenstage: tewerkstellings-maatregelen 
voor jongeren die nog geen beroepsactiviteit hebben uitgeoefend. Werkgevers die 
ten minste 50 werknemers in dienst hebben, moeten, behoudens vrijstelling, ten be
lope van 3 % van het personeelsbestand van de onderneming stagiairs in dienst ne
men. De helft van die stagiairs moeten in dienst worden genomen onder het stelsel 
van «eerste werkervaringscontract» (wet van 22 december 1995). 

2. Ingroeibanen: regeling voor de indienstneming van werknemers jonger dan 30 jaar 
met maximaal zes maanden voorafgaande beroepsactiviteiten (artikelen 19 tot 22 
van het koninklijk besluit van 24 december 1993 tot uitvoering van de wet van 6 ja
nuari 1989 tot vrijwaring van's lands concurrentievermogen). 

4. Overeenkomst werk-opleiding: overeenkomst beperkt tot de werkzoekenden van 
18 tot 25 jaar die onder bepaalde voorwaarden indiensttreding mogelijk maakt met 
een tweeledige overeenkomst: het eerste onderdeel is een deeltijdse arbeidsover
eenkomst afgesloten voor onbepaalde tijd en het tweede onderdeel heeft betrek
king op de opleiding die rechtstreeks verband moet houden met het uitgeoefende 
beroep (koninklijk besluit nr. 495 van 31 december 1986). 
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5. Leerovereenkomst: onder bepaalde voorwaarden kunnen jongeren hun beroeps
opleiding voortzetten binnen een erkend leercontract. Ze moeten minimaal 15 jaar 
oud zijn en gedurende ten minste twee jaar secundair onderwijs met volledig leer
plan gevolgd hebben (wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht). 

6. Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd: tijdelijke mo
gelijkheid, van 1 april1 994 tot 31 december 1997, om een overeenkomst voor be
paalde tijd te verlengen door middel van een andere, soortgelijke overeenkomst (ar
tikel10bis van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten). 

7. Conventioneel brugpensioen: stelsel waardoor een oudere ontslagen werknemer 
(in principe minstens 60 jaar) tot aan zijn pensioen en bovenop de werkloosheids
vergoeding, een aanvullende vergoeding kan genieten, het zogenoemde brugpen
sioen, die in principe ten laste komt van de werkgever (CAO nr. 17 en koninklijk be
sluit van 7 december 1992). 

Het totaal voor het boekjaar (rubriek 550) stemt overeen met het totale aantal werknemers 
dat betrokken is bij de maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid. Een werknemer die 
van meerdere maatregelen geniet, telt derhalve slechts voor een eenheid. 

IV. Inlichtingen over de opleiding van werknemers tijdens het boekjaar 
Bij de initiatieven inzake opleiding moet het onderscheid tussen mannen en vrouwen worden 
gemaakt. 

Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen: 

• de uitgaven in het kader van interne opleiding (wanneer de onderneming zelf de opleiding 
verzorgt, binnen of buiten de eigen lokalen, met eigen personeel als opleiders) 

• de uitgaven in het kader van externe opleiding (wanneer de onderneming voor de oplei
ding, binnen of buiten de eigen lokalen, een beroep doet op een opleidingsinstituut). 

Worden beschouwd als interne-opleidingskosten: 

• de bezoldigingen van het personeel dat instaat voor de opleiding (brutobezoldigingen en so
ciale lasten). Het betreft voltijdse opleiders, occasionele opleiders (alleen de uren besteed 
aan opleiding) en het personeel dat uitsluitend en voltijds instaat voor de organisatie of de 
administratieve aspecten van de opleiding 

• de bedrijfskosten. Het betreft de uitgaven verbonden aan het onderhoud en de afschrij
ving van de lokalen, de uitrusting en het meubilair bestemd voor opleiding op voorwaar
de dat ze exclusief daartoe worden gebruikt, alsook de uitgaven in het kader van de peda
gogische ondersteuning van de opleiding (aankoop of aanmaak van pedagogische werken 
met uitzondering van werken met publicitaire inslag) 

• de bezoldigingen van de werknemers in opleiding (brutobezoldigingen en sociale lasten) 
gedurende de opleiding. Daarbij past men op de totale jaarlijkse bezoldiging van de werk
nemer (of op de gemiddelde theoretische bezoldiging die overeenstemt met zijn categorie 
binnen de onderneming), de verhouding toe tussen het tijdens het jaar gevolgde aantal 
opleidingsuren en het totale aantal bezoldigde uren 

• de verplaatsings- en verblijfkosten. Die kosten worden in rekening gebracht voor zover ze 
rechtstreeks verband houden met de opleiding. 
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Worden beschouwd als externe-opleidingskosten: 

• de door het opleidingsinstituut aangerekende kosten die rechtstreeks met de opleiding 
verband houden 

• de uitsluitend voor de opleiding gebruikte benodigdheden die de onderneming niet zou 
hebben aangekocht indien de opleiding niet had plaatsgevonden 

• de bezoldigingen van de werknemers in opleiding (brutobezoldigingen en sociale lasten) 
gedurende de opleiding. Daarbij past men op de totale jaarlijkse bezoldiging van de werk
nemer (of op de gemiddelde theoretische bezoldiging die overeenstemt met zijn categorie 
binnen de onderneming), de verhouding toe tussen het tijdens hetjaar gevolgde aantal 
opleidingsuren en het totale aantal bezoldigde uren 

• de verplaatsings- en verblijfskosten. Die kosten word en in rekening gebracht voor zover 
ze rechtstreeks verband houden met de opleiding. 

De tot ale interne- en externe-opleidingskosten worden vermeld onder de rubrieken 580 en 
581, kolom 3. 
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VAN SOCIALE BALANS NAAR SOCIALE BOORDTABEL 
Bedenkingen van de Raad van het Instituut 
der Bedrijfsrevisoren 
01.09.95 

INLEIDING 
In de regeringsverklaring lezen we : 

«Naar aanleiding van de publikatie van hun jaarrekeningen zullen de ondernemingen een so
ciale balans neerleggen waarin o.m. vers/ag wordt uitgebracht over de ontwikkeling van de 
werkgelegenheid, over de inspanningen inzake opleiding en vorming, en over effecten in hun 
bedrijf van de diverse tewerkstellingsbevorderende maatregelen. Dit zal ook een element in de 
bespreking vormen van de financieel-economische informatie in de ondernemingsraden. Bij 
ontstentenis van ondernemingsraad zal de procedure van het K.B. van 7 april1995 naar ana
logie worden toegepast.» 

De Regering situeert de sociale balans dus in de context van de jaarrekening en de aan de 
ondernemingsraad te verstrekken informatie; de Raad van het Instituut der Bedrijfsrevisoren 
voelt zich dan ook geroepen om na te gaan onder welke voorwaarden een betrouwbare en nut
tige sociale informatie kan worden uitgewerkt. Deze informatie is niet gewoon een opteliing 
van uiteenlopende gegevens die eens per jaar worden ingezameld en die bestemd zijn voor de 
algemene vergadering of voor de ondernemingsraad. Wilien we een informatie krijgen die nut
tig is voor de gebruikers en die voor nazicht door een revisor in aanmerking komt, dan moet 
die informatie over een aantal intrinsieke eigenschappen beschikken. 

De bedoeling van deze nota bestaat erin de voornaamste vragen te overlopen die aan bod 
zulien moeten komen bij de tenuitvoerlegging van de in de regeringsverklaring vooropgestel
de doelsteliing. 

HOOFDSTUK I: DE DOELSTELLlNGEN VAN DE SOCIALE BALANS 
Het verslag aan de Koning dat het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot 
de jaarrekening van de ondernemingen voorafgaat, onderstreept de economische en socia
le betekenis van de ondernemingen en hun functie in de maatschappij : « ... De onderneming 
is immers niet al/een een patrimonium waaruit winsten of verliezen voortvloeien. Wezenlijk is zij 
een dynamisch en duurzaam georganiseerd geheel van mensen, van technische middelen 
en van kapitalen, ingericht met het oog op het voeren van een economische activiteit die moet 
leiden tot het totstandbrengen van een brutoprodukt, dat toelaat aan aI/en die tot deze reali
satie van dit produkt hebben bijgedragen, bruto- of netto-inkomsten toe te kennen.» 

In het verslag aan de Koning wordt verder onderstreept dat twee aspecten in het licht moeten 
worden gesteld : «enerzijds, de omvang en de samenstellende bestanddelen van het brutopro
dukt dat de onderneming heeft tot stand gebracht, anderzijds, de bruto- of netto-inkomsten 
welke door de realisatie ervan konden uitgekeerd worden a/s vergoeding voor de factoren.» Er 
wordt bevestigd dat «het scheppen van tewerkstel/ing en het behoud ervan, evena/s de moge
lijkheid om, in de lijn van de sociale vooruitgang, de rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldi
gingen van de personee/s/eden aan te passen, ( .. .) immers in hoofdzaak afhankelijk (zijn) van 
het bedrag en de evolutie van het brutoprodukt, door de onderneming tot stand gebracht.» 
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Uit deze zeer beiangrijke teksten blijkt dat de jaarrekening geen volledig beeld geeft van de 
sociale werkelijkheid van de onderneming. De onderneming moet gezien worden, niet alleen 
als een basiscel van de economie die rijkdom schept, maar ook als een entiteit die zorgt voor 
inkomen en geroepen is een sociale rol te vervullen. Deze benadering strookt met de grote
re bewustwording van de sociale verantwoordelijkheid van de ondememing tegenover de per
sonen die haar samenstellen en ten overstaan van het geheel van de gemeenschap waarin 
de ondememing leeft. 

Vanuit dit oogpunt gezien blijkt uit de gelijkgezinde standpunten van diverse denkgroepen 
steeds meer de noodzaak van een sociale balans, op te stellen door de ondernemingen in 
Belgie. 

De woorden «balans» en «sociaal» zijn begrippen die ergens tegenstrijdig zijn. 

Een balans wil een beeld ophangen, op een bepaalde datum, van een patnmoniale positie: een 
globaal overzicht van een «voorraad» vaste activa, vorderingen, thesauriemiddelen, schulden, 
die worden vastgesteld op basis van genormaliseerde of conventionele waarderingsregels. 

In de uitdrukking «sociale balans» staat het woord sociaal voor al wat betrekking heeft op de 
relaties tussen de mens en de ondememing, namelijk tewerkstelling, vergoeding, organisatie 
van het werk, vorming, .... 

Het is de bedoeling een dynamisch beeld weer te geven van de recente evolutie en van de 
sociale vooruitzichten van de onderneming. De sociale balans vertoont niet de statische ken
merken die de financiele balans eigen zijn. Vandaar het voorstel om eerder de uitdrukking «so
ciale boordtabel» te gebruiken, die op een meer gepaste wijze weergeeft dat het erom gaat via 
sociale indicatoren de gang van zaken in de ondernerning vanuit het oogpunt van de «human 
ressources» te volgen. 

De jaarrekening maakt het mogelijk de rijkdom vast te stellen die door de onderneming wordt 
voortgebracht, namelijk de toegevoegde waarde. 

Die toegevoegde waarde wordt gespreid over het personeel, de Staat (f1scale en sociale las
ten). de geldschieters, de aandeelhouders en de spaargelden van de onderneming, in ver
houdingen die verschillen naargelang van de economische, wettelijke of conventionele toe
valligheden. De dynamiek van de evolutie van de personeelskosten komt slechts globaal en 
onvolledig aan het licht bij een analyse van de jaarrekening. 

De sociale boordtabel moet het mogelijk maken inzicht te krijgen in de evolutie van het 
aandeel in de toegevoegde waarde dat toegekend wordt aan het personeel, zowel wat 
het financiiHe als wat het kwantitatieve en kwalitatieve aspect betreft. Er bestaat een 
ontegensprekelijk verband tussen de toegevoegde waarde en de omvang van het personeels
bestand en de inkomsten : 

- geen tewerkstelling zonder het scheppen van rijkdom ; 
- geen toegevoegde waarde zonder produktief personeel. 

Vandaar dat de sociale boordtabel de informatie moet bevatten die toelaat de impact van de 
sociale factoren in te schatten, die met name verbonden zijn met de «human ressources» en 
de evolutie van de hoegrootheid en de spreiding van de toegevoegde waarde be'invloeden. 

De hedendaagse politieke en sociale bekommernis bekijkt in termen van inkomsten en te-
werkstelling wat voor de ondernemingen in feite lasten zijn. Stellen dat de politieke en socia- 151 
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le beleidsverantwoordelijken hun bezorgdheid nu toespitsen op de band die bestaat tussen de 
door de ondememingen geschapen rijkdom en het behoud, alsook de ontwikkeling van het te
werkstellingsvolume en de bezoldiging is een gemeenplaats. 

De huidige economische context vergt van die verantwoordelijken een heldere kijk, die het 
hen moet mogelijk maken om hun beleid op korte en middellange termijn aan te passen en de 
impact daarvan af te wegen op de evolutie van het volume aan tewerkstelling en aan inkom
sten die door de ondememingen worden voortgebracht. Dit is een kwestie van behoefte aan 
macro-economische transparantie, zowel op het nationale als op het gewestelijke 
of lokale vlak. 

Nu is het wel zo dat de uitwerking van sociale boordtabellen door de ondernemingen niet be
perkt mag blijven tot een technocratische benadering, die louter beschouwende gegevens
banken komt stijven. 

In de schoot van presterende ondernemingen is de mens een strategisch middel dat even 
belangrijk is als de produktietechnologie of het produktontwerp. Ten bewijze hiervan kunnen 
we refereren aan de stappen die nu in de nieuwe produktiearganisaties worden gezet, waar
bij het personeel verondersteld wordt hechter de doelstellingen van het bedrijf te onderschrij
ven en daarbij betrokken te zijn. 

Het opstellen van sociale boordtabellen kan een mid del warden voor een be/eidsinstrument 
van het menselijk potentieel in de ontwikkelingsstrategie. 

Dit document kan de dialoog tussen de sociale partners positief be'invloeden. 

De sociale balans, of beter uitgedrukt, de «sociale boardtabel», zal echter nooit meer zijn dan 
een werktuig voor een beter inzicht in de economische en sociale realiteit van een onderne
ming. Het gaat om een bijkomend instrument in de werktuigenkoffer van de analisten van de 
economische wereld, dat echter naar behoren moet worden gekalibreerd, of, met andere 
woorden, qua vorm en ontcijfering genormaliseerd. 

HOOFDSTUK 2 : DE HUIDIGE TOESTAND 
In de huidige stand van de regelgeving moeten de ondememingen reeds informatiestaten ver
schaffen over de toestand van de tewerkstelling, niet alleen ten behoeve van overheidsins
tanties (RSZ en andere), maar ook gericht aan de ondernemingsraad, en zelfs ook in de jaar
rekening. Zonder te streven naar voliedigheid, staan we enkel stil bij de informatie, andere dan 
degene die aan de verantwoordelijke overheidsinstanties wordt medegedeeld op het sociale 
vlak. Volgende verplichtingen gelden in dit verband : 

Toelichting bij de jaarrekening : In toelichting Xli bij de jaarrekening moeten worden vermeld: 

- het gemiddeld personeelsbestand, opgesplitst in arbeiders, bedienden, directiepersoneel 
en andere personen ingeschreven in het personeelsregister; 

- de personeelskosten die als volgt worden uitgesplitst : 
a) bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen; 
b) patronale bijdragen voor sociale verzekeringen; 
c) patronale premies voor buitenwettelijke verzekeringen; 
d) andere personeelskosten; 
e) pensioenen. 

- de voorzieningen voor pensioenen. 
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Het koninklijk besluit van 27 november 1973 houdende regfementering van de eco
nomische en financiele inlichtingen aan de ondernemingsraad te verstrekken, be
paalt in artikel1 0 dat de inlichtingen die aan de ondernemingsraad moeten worden verstrekt 
onder de basisinformatie en de jaarlijkse bijwerking van die informatie omvatten : 

- de kosten verbonden aan de personeelsdienst en de sociale dienst; 
- de vergoeding van het personeel, uitgesplitst per werknemers, bedienden, directieperso-

neel; 
- wettelijke sociale lasten die ten laste vallen van het ondernemingshoofd; 
- kosten voor verzekeringen tegen arbeidsongevallen; 
- sociale lasten voortspruitend uit conventionele bepalingen; 
- aanvullende ouderdomsverzekering; 
- andere sociale lasten en extra-Iegale voordelen. 

De collectieveinterprofessionele arbeidsovereenkomsten nr. 9 en 39leggen de mede
deling op aan de ondernemingsraad van nog andere informatie in sociale aangelegenheden. 
Zonder verder in te gaan op die teksten, vermelden we onder meer volgende soorten ver
plichte informatie : 

- inlichtingen over de structuur van de tewerkstelling, met vermelding per geslacht, leeftijd, 
beroepsklasse, afdeling, deeltijdse en interimarbeid, nationaliteit, ancienniteit ; 

- inlichtingen over de evolutie van de tewerkstelling met specifieke vermelding van het aan
tal personen dat de onderneming heeft verlaten, onderverdeeld naar geslacht, leeftijd, be
roepsklasse, afdeling, inlichtingen over interimarbeid en duurzame mutaties binnen de on
derneming; 

- op verzoek van de werknemersafvaardiging, de verrnelding van de afwezigheden, gedeel-
telijke werkloosheid, overuren ; 

- inlichtingen over de tewerkstellingsvooruitzichten voor het komende boekjaar; 
- genomen of geplande sociale maatregelen inzake tewerkstelling. 

In het kader van de regeringsinitiatieven inzake tewerkstelling, onder meer het plan 
MARIBEL en recentelijker het globaal plan, vraagt de overheid specifieke inlichtingen op, die 
het effect van de genomen maatregelen beogen te meten. Zo vestigen wij inzonderheid de 
aandacht op het koninklijk besluit van 7 april1995 betreffende de voorlichting van de onder
nemingsraden inzake tewerkstelling en het ministerieel uitvoeringsbesluit van 19 juni 1995 dat 
de mededeling van de informatie in een genormaliseerde tabel verplicht stelt, met een onder
scheid tussen het aantal betrokken werknemers per eenheid en voltijds tewerkgestelde equi
valenten, alsook, zonder individueel onderscheid, de verkregen financiele voordelen. 

Besluit van dit kort overzicht in de vorm van enkele vaststellingen : 

Vooreerst stellen we vast dat de sociale informatie die de ondernemingen nu al moeten ver
strekken, vooral dan aan de ondernemingsraad, vrij gedetailleerd is en, wanneer we ook re
kening houden met een aantal gegevens die aan de comites voor veiligheid, gezondheid en ver
fraaiing der werkplaatsen medegedeeld worden, betrekking heeft op de voornaamste gegevens 
van wat gewoonlijk beschouwd wordt als een «sociale balans». 

Verder blijkt dat die informatie erg uiteenlopend is en dat de eisen, die in de diverse teksten wor
den gesteld, niet helemaal gelijklopend zijn. Een coordinatie, die normal iter tot een vereen-
voudiging zou moeten leiden, dringt zich meer en meer op, zowel wat de sociale informatie 153 
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betreft als ten aanzien van het geheel van de gebieden bedoeld in de aan de ondernemings
raad te verstrekken economische en financiele inlichtingen. 

Bovendien kan worden vastgesteld dat er grote verschillen bestaan tussen de ondernemingen 
qua toepassing zowel van het koninklijk besluit van 1973 als wat de collectieve overeenkomst 
van 9 maart 1972 betreft, zelfs op het vlak van de minimaal vereiste informatie. Een minimum aan 
normalisering, zoals die ook voor de jaarrekening werd doorgevoerd, zou toelaten het peil van 
de verplichtingen duidelijk vast te stellen, en bijgevolg een externe controle mogelijk maken. 

T enslotte kan de vraag worden gesteld naar de positie van de sociale balans in het buiten
land. In dit verband en voor zover wij weten, bestaat er alleen in Frankrijk een uitgewerkte re
gelgeving betreffende de sociale voorlichting, in toepassing van een wet van 30 juni 1977 met 
betrekking tot vennootschappen met een personeelsbestand van tenminste 300 personen. 
De verplicht gestelde informatie omvat 7 hoofdstukken betreffende : het personeelsbestand, 
de bezoldigingen en lasten, de omstandigheden op het vlak van gezondheid en veiligheid, de 
arbeidsvoorwaarden, de opleiding, de beroepsrelaties, de overige levensomstandigheden die 
onder de ondernemingsbevoegdheid ressorteren. In een aantal andere buurlanden, zoals Ne
derland, Duitsland, Groot-Brittannie, Zweden, publiceren de grootste ondernemingen traditi
oneel een «sociale balans», maar er is geen sprake van een wettelijke verplichting of van een 
inhoudelijke uniformering. 

HOOFDSTUK 3: BASISBEGINSELEN VOOR DE OPSTELLlNG VAN 
DE INFORMATIE 

Net zoals de economische en financiele informatie en zelfs elke andere informatie betreffende 
de onderneming, moet de sociale informatie een aantal intrinsieke kenmerken vertonen, wil 
men vermijden dat ze alleen maar voor nutteloze uitgaven zorgt. De informatie waarover we het 
hier hebben, is niet gewoon een feit dat eenvoudig moet worden vastgesteld. Ze heeft be
trekking op een geheel van gegevens die gedurende een bepaalde periode worden verza
meld en die we onmogelijk kunnen bijeenbrengen zonder eerst procedures te hebben uitge
voerd voor het inzamelen, het verwerken en het controleren van deze gegevens. 

Voortbouwend op de ervaring met financiele staten en inzonderheid wat het hoofdstuk over 
het conceptuele kader van de «International Accounting Standards Committee» inzake de 
kwalitatieve kenmerken van de financiele staten betreft, lichten we hi er de vier wezenlijke ken
merken uit die ook toepasselijk zijn op de sociale informatie, namelijk de inzichtelijkheid, de 
relevantie, de betrouwbaarheid en de vergelijkbaarheid van de informatie. 

Maar vooraf moeten twee opmerkingen worden gemaakt : 

• De voordelen die uit de informatie kunnen worden gehaald, moeten groter zijn dan de kost 
die voor de produktie ervan nodig was. Vergeten we niet dat de kosten meestal niet we
gen op de gebruikers die van de voordelen genieten. 

• In de praktijk zal vaak een arbitrage moeten geschieden met het oog op een evenwicht 
tussen de kwalitatieve kenmerken. 

Inzichtelijkheid 
De voornaamste eigenschap van de in de sociale balans op te nemen informatie heeft te ma
ken met de begrijpbaarheid voar de gebruiker. Deze wordt verondersteld een redelijke kennis 
te hebben van de onderneming, van haar bedrijf en van de economische context. Indien de in
fonmatie slaat op een complexe materie maar die wel voor de gebruiker relevant is, mag die niet 
zomaar uit de waarneming warden uitgesloten. 
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Relevantie 

Een informatie is pas dan nuttig wanneer de gebruiker die nodig heeft om een door hem te 
nemen beslissing te onderbouwen. De hier bedoelde beslissingen kunnen net zo goed be
trekking hebben op de financiele positie als op de sociale positie van de onderneming of van 
een economische sector. De informatie is tegelijk voorspellend voor de toekomst en een weer
spiegeling van het verleden. De informatie over het verleden ligt bijgevolg vaak aan de grond
slag van de beslissingen voor de toekomst. Maar wel zal die informatie slechts relevant zijn, ze
ker dan toekomstgerichte, indien zij betekenisvol is. Wij spreken van betekenisvolle informatie 
indien de weglating ervan of haar onjuistheid de beslissing, die de gebruikers op die basis ne
men, zou be·fnvloeden. In een aantal gevallen is de aard van de informatie alleen al voldoen
de om als relevante informatie beschouwd te worden. In andere gevallen zal dan weer met 
de aard en met de betekenis rekening worden gehouden. De relevantie van een informatie 
kan teloor gaan, indien ze met een onverantwoorde vertraging beschikbaar wordt gesteld. 

Betrouwbaarheid 

Een nuttige informatie moet ook een betrouwbare informatie zijn, dit wil zeggen dat zij geen fou
ten mag bevatten en dat de gebruikers er vertrouwen moeten in hebben als getrouwe weer
spiegeling van de werkelijkheid. De informatie kan relevant zijn, maar zo weinig betrouwbaar 
vanwege haar aard of haar voorstelling dat ze de lezer dreigt te misleiden. Een betrouwbare 
informatie moet ook objectief zijn. De financiele staten of de sociale boordtabel zijn niet neu
traal indien, omwille van de selectie of de voorstelling van de informatie, het oordeel van de 
gebruiker wordt beYnvloed teneinde een bepaald resultaat te bekomen. 

Een betrouwbare informatie moet ook exhaustief zijn, voor zover de zorg om het betekenisvol
le belang en de kosten zulks toelaten. Een weglating kan de informatie vervalsen en er be
drieglijke en dus niet-betrouwbare en onvoldoende relevante informatie van maken. 

Een groot aantal gebeurtenissen en omstandigheden zijn onzeker. Onzekerheid kan niet worden 
geweerd, maar we moeten die wel voorzichtig behandelen, dit wil zeggen zorgvuldig de nodige 
oordeelsvormingen benaderen om de ramingen ingeval van onzekerheid voor te bereiden. 

Vergelij kbaarheid 

De gebruikers moeten de informatie kunnen vergelijken in de tijd, om de evolutie van de eco
nomische en financiele of sociale situatie te kunnen beoordelen en ook de prestaties van de 
onderneming. De gebruikers moeten eveneens over de mogelijkheid beschikken om de gege
vens te vergelijken die afkomstig zijn uit verschillende ondernemingen. Een voorwaarde voor 
die vergelijkbaarheid is dat de gebruikers ingelicht zijn over de methoden die voor de aan
maak van de informatie werden gebruikt. 

HOOFDSTUK 4 : BESCHOUWINGEN OMTRENT DE IN SOCIALE 
AANGELEGENHEDEN RELEVANTE INFORMATIE 

Het volume aan informatie die in sociale aangelegenheden als relevant kan worden beschouwd, 
is zoals in economische of financiele aangelegenheden erg groot. T och volstaat het niet dat een 
enkel iemand belangstelling zou vertonen voor een inlichting, om die informatie dan als rele- 155 
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vant te gaan bestempelen. We mogen inderdaad de kostprijs voor het aanmaken van die in
formatie niet uit het oog verliezen. De raad van bestuur van de vennootschap en zelfs de 
wetgever moeten dus afwegingen doen en de aandacht toespitsen op de meest relevante, 
de meest inzichtelijke en de meest betrouwbare informatie. 

In tegensteliing tot de financiele informatie, laat de sociale boordtabel niet toe dat er met een 
gemeenschappelijke meeteenheid, namelijk de munt, wardt gewerkt. De uitwerking van samen
vattende tabellen gaat daarom met gratere moeilijkheden gepaard. Om de informatie inzich
telijker en ook beter vergelijkbaar te maken, is het echter wel nuttig dat die zoveel mogelijk 
wordt samengevat in genormaliseerde tabelien die van een verklarende commentaar worden 
voorzien. 

Bepaalde inlichtingen, ook al zijn die van sociale aard, betreffen de intimiteit van de onderne
ming en warden beter niet naar buiten gebracht. Wel kan de mededeling ervan aan de on
dernemingsraad nuttig of zelfs noodzakelijk zijn. Bijgevolg zouden we dus kunnen stellen dat 
de gedetailleerdheid van de informatie afhangt van de bekendmaking die eraan wordt gege
yen. Drie niveaus van verspreiding zijn mogelijk : 

• interne informatie die alleen de ondernemingsraad aanbelangt ; 
• informatie die wordt verspreid in de toelichting bij de jaarrekening door de ondernemin

gen waar er een ondernemingsraad is ; 
• informatie die wordt verspreid in de toelichting bij de jaarrekening door de andere onder

nemingen die hun jaarrekening volgens het volledige schema moeten openbaarmaken. 

Moet de sociale informatie opgenomen worden in de jaarrekening of moet 
er geopteerd worden voor twee parallelle werkwijzen ? 

De regeringsverklaring stelt voor dat de sociale balans zou worden neergelegd naar aanlei
ding van de publikatie van de jaarrekening. Moeten we daaruit afleiden dat de sociale informa
tie opgenomen zou moeten worden in het formulier voar de neerlegging van die jaarrekening 
bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van Belgie ? 

Het opnemen van de sociale informatie in de toelichting bij de jaarrekening en de afzonderlijke 
publikatie van een sociale boordtabel zijn oplossingen die allebei kunnen warden bepleit. Wel 
moeten we oog hebben voor het feit dat de toelichting bij de jaarrekening nu al een zeer uit
gewerkt stuk is. Nieuwe informatie daaraan toevoegen zou dan ook bij voorkeur beperkt moe
ten blijven tot wezenlijke gegevens. Overigens zou in dit geval ook een aantal commentaren 
in het jaarverslag moeten worden verstrekt. 

Het lijkt nuttig om een onderscheid te maken tussen, enerzijds, informatie die onder de vorm 
van cijfergegevens·kan warden gegeven omdat die rechtstreeks voortvloeit uit een systeem van 
boekhoudkundige registratie die controleerbare informatie oplevert en, anderzijds, beschrij
vende informatie en interpretatieve toelichtingen. Beide aspecten zijn even noodzakelijk, maar 
de daaraan verbonden objectiviteitsgraad is verschiliend. 

Indien de sociale informatie in de toelichting bij de yolledige jaarrekening moet 
worden opgenomen, zouden volgende staten kunnen worden Yoorgesteld, verdui
delijkt door een aangepaste commentaar in het jaarverslag : 

• Evolutie van het personeelsbestand met inbegrip van het interimpersoneel, per categorie 
en in voltijds tewerkgestelde equivalenten; 
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• Spreiding en evolutie van de toegevoegde waarde, met inbegrip van de kostprijs van het 
interimpersoneel ; 

• Uitsplitsing van de arbeidskosten en van de sociale diensten en investeringen ; 
• Financiele voordelen die doar de overheid worden toegekend tot ondersteuning van de 

tewerkstelling en aantal betrokken werknemers ; 
• Personeelsopleiding; 
• Evolutie van de reele arbeidsduur, 

Indien de wetgever het informatieapparaat wenst aan te vullen met een sociale 
boordtabel die beperkter wordt verspreid, zou de geest daarvan de volgende zijn : 

1 ° Analyse van de toegevoegde waarde 

Het is de bedoeling de dynamiek van de schepping van rijkdom door de onderneming te be
lichten. 

• Bepaling van de toegevoegde waarde die door het globale personeelsbestand, dat in de 
onderneming met diverse statuten werkt, wordt geschapen ; 

• Evolutie en commentaar van het aandeel van de personeelskosten in de toegevoegde 
waarde en de toegevoegde waarde per tewerkgestelde persoon, 

2° Personeelsbestand 

Bedoeling is de evolutie van het aantal arbeidsplaatsen die de onderneming aanbiedt, te eva
lueren. 

• Aantal tewerkgestelde personen, per categorie, per statuut, geslacht, leeftijd, ancienniteit; 
• Gebruik van interimarbeid door de onderneming; 
• Aantal tewerkgestelde personen, in voltijds tewerkgestelde equivalenten, 

In dit verband kan worden verwezen naar artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst 
nr. 9 van 9 maart 1972. Deze statistieken hebben zowel betrekking op de toestand per ein
de boekjaar als op de mutaties binnenkomend en vertrekkend. Ze worden aangevuld met 
een commentaar op de tewerkstellingsvooruitzichten. 

3° Personeelskosten 

Bedoeling is destructuur en de schommeling van die kosten volgens aard te beoordelen. 

• Uitsplitsing van de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ; 
• Ratio van de personeelskosten per categorie ; 
• Kosten personeelsdienst en sociale diensten ; 
• Financiele voordelen die de overheid toekent ter ondersteuning van de tewerksteliing en 

aantal betrokken werknemers. 

In dit verband kan verwezen warden naar de inlichtingen die al gevraagd warden in de toe
lichting bij de jaarrekening of in artikel 10 van het koninklijk besluit van 27 november 1973. 
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4° Arbeidsduur 

8edoeling is de evolutie van de globa/e arbeidsduur en van de arbeidsduur per persoon in de 
onderneming te beoorde/en en te kunnen situeren in zijn sector. 

• Evolutie van de reele arbeidsduur (met inbegrip van gedeeltelijke werkeloosheid, overuren 
enz.); 

• Factoren die de toegevoegde waarde komen verstoren (absente'lsme, stakingen, arbeids-
ongevalien en beroepsziekten). 

Deze statistische informatie kan alieen maar mits een gepaste commentaar correct worden 
geduid. Zie de coliectieve arbeidsovereenkomst nr. 9 bis (ter vervoliediging van artikel5 van 
CAO. nr. 9). 

5° Verbetering van de werkomgeving 

8edoeling is informatie te verstrekken over het be/eid op het v/ak van vorming, organisatie en 
verbetering van de werkomgeving. 

• Inspanningen op het vlak van personeelsvorming (aard, aantal uren, kosten, subsidies) ; 
• Sociale investeringen; 
• Nieuwe produktie-organisatievormen. Die informatie moet vooral op beschrijvende wijze 

word en aangereikt. 

HOOFDSTUK 5 : TER AFRONDING 
Een belangrijk deel van de sociale informatie, die in de sociale boordtabel wordt vermeld, 
moet al worden medegedeeld aan de ondernemingsraad en is dan ook in de onderneming 
beschikbaar. 

De huidige gebruikers ervan merken op dat er geen echte normalisering is, zowel wat de om
schrijving als wat de voorstelling van die gegevens betreft. 

Die vaststeliing bemoeilijkt vaak in niet te verwaarlozen mate de inzichtelijkheid en de verge
Iijkbaarheid in tijd en ruimte van de sociale informatie. 

Het opstelien van een sociale boordtabel biedt de gelegenheid om de wettelijke en conventi
onele bepalingen in verband met de aan de ondernemingsraden te verstrekken informatie te 
verbeteren, via een harmonisatie en door het vermijden dat de reeds in de boordtabel of in 
de boekhoudwetgeving opgenomen informatie wordt herhaald. 

De reikwijdte van de controles, die desgevallend door de bedrijfsrevisoren worden gedaan, 
zou dan ook beter worden begrepen. 

Door het verwoorden van zijn standpunt over de «sociale balans» of de sociale boordtabel 
heeft het Instituut der Bedrijfsrevisoren wilien bijdragen tot het denkwerk rond het regeerpro
gramma. Het Instituut wil zo zijn rol als voorstellende kracht tot nut van het algemeen beves
tigen, inzake de kwaliteit van de economische, sociale en financiele informatie die de onder
nemingen moeten bekendmaken. 
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RIJKSDIENSTVOOR SOCIALE ZEKERHEID 
(Open bare instelhng van sociale zekerheid) 

AANGIFTE VOOR HET 3' KWARTAAL 1996 

behoorliji<. mgevuld. terug te zenden v60r 31 oktober 1996, aan de 

R.S.Z •• Waterloolaan 76. 1000 BRUSSEL 

T.1.021509.31.11 

Df' werkgl!vt'1 die En de loop van het kwanaal nremand In dren5t heett gehad. dtent dlt beschl'ld 
ailn de R.S Z terug te Sluren met de vermeldrFlg "nihil" 

Heett hi) e.,.nwfl'! detrmt.e1 ermede opgehouden personeel tewerk tl' Uellen. dan IS I'll) ertoe 

gehouden de datum waafOp de nret-tlrWerkstellmg ern aanvitng heett genomen, onmrddeUrJk •• n 

de R.S.Z. mer te delen Voorts dumt ledeft' WtlZtglng In de Ilailm enlof .ctres van dt' werkgever 

(naam, voornamen. burgerhJkp woonplaatl, of ,ndllm het om een vennootscnap of vf'renrgmg 

gaat, bf!narnrng, rechtsvorm, hoofdzetel) onverwi,1d de RI,k~dl~nlt t~r k~n",s te worden gebrilcht 

BOEKHOUDRAAM 

VERZAMELRAAM 

I. . TOTAAL DER VERSCHULDIGDE BUDRAGEN (BEDRAG VAN VAK V, blz. 4) 

... _------------
~--------------. , , 

v 

11 - TOTAAL DER VERMINDERINGEN (BED RAG VAN VAK W. blz. 6) : : w 

Ill. - TOTAAL TE BETALEN OP PRK. Nr.000-0261811-08 

VOOt de wlju ~n de t~rmiJnen viln b~tahng. lie broc.hure- • Algemene ondemchtlnge-n t.b \' d~ werkg~~r~· 

De ondergetekende ..................... .. 

000 
030-060 

123 

VOORBEHOUDEN AAN DE RS.z 

tB
------------: 

- , 
------------~ 

VOORALEER ZUN AANGIFTE TERUG TE STUREN. DIENT DE WERKGE· 

VER ZICH ERVAN TE VERGEWISSEN OAT HIl BIl HET BOEKHOUD

RAAM ALLE BIJBEHORENDE DOKUMENTEN (PERSONEELSSTATEN. 

STATISTIEKRAMEN EN BLAD TOT STAVING DER VERMINDERINGEN) 

HEEFT GEVOEGD. INDIEN EEN ONVOLLEDIGE AANGIFTE WORDT TE

RUGGESTUURD. KAN DIT EEN VERTRAGING IN DE BEHANDELlNG ER, 

VAN MEEBRENGEN EN ZOWEL AAN DE WERKGEVER ALS AAN DE 

WERKNEMERS NADEEL BEROKKENEN. 

handelend in zijn (haar) hoedanigheid van werkgever of lastheb

ber (de onnodigf vermeldmg schrappen), verklaart dat de op deze 

aangitte voorkomende Inlichtingen oprecht en juist zijn. De boe

kmgsstukken aan de hand waarvan ze verstrekt werden, mogen 

door de bevoegde diensten van de R.S.Z. worden nagezien. 

Handtekening (*) 

Datum: 

(.) Of' ailngifte moet door de- werko~ver of ll/n lasthebber AlTlJO worden ondertekend. 
zelh Indlen alleen dt:' lIanduKhng ·t1Ihll~ erop voorkomt 

J 96-000 
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I. VERSCHULOIGDE BIJORAGEN 

RAAM 1.· HANDARBEIDERs 

015 WERKLlEDEN EN GELlJKGEsTELDEN 

brutolonen 

(staat A kol 4) 

'--______ --', x 1,08 = '-______ ....... , x 51.46 % = 

027 LEERPLlCHTlGEN (WERKLlEDEN EN STAG lAIRS) 

brutolonen 

(staat A kol. 4) 

x 1,08 = 

035 ERKENDE LEERLINGEN EN GELlJKGEsTELDEN 

brutolonen : 

(staat A kol 4) 

x 27,62% = 

'--_____ ---'1 x 1,08 = '-______ 1 x 7,40 % = 

BIJLAGE 5 

A 

B 

c 

161 



·3· 

RAAM 2.· HOOFDARBEIDERS 

495 HOOFDARBEIDERS 

1. brutolonen 

(staat B kol 4) 

x 45,46 % ; I • '------~ 

bijdrage op het dubbel vakantlegeld 

(staat B ko!. 6) 
'--__ --'I 0 

(.+b) 

x 13.07 % == 

487 lEERPLlCHTIGEN (HDOFDARBEIDERS EN STAGIAIRS) 

,. brutolonen : 

(staat B kol. 4) 

x 21,62%; I c 
'-------~ 

2. biJdrage op het dubbel vakantlegeld: 

(staat B kol. 6) 
(c+d) 

x 13.07 % = 

439 ERKENDE lEERlINGEN EN GElIJKGESTElDEN 

1. brutolonen : 

(staat B kol 4) 

x 1,40% == I e '--------
bijdrage op het dubbel vakantlegeld' 

(staat B kol 6) 
(e~f) 

x 13.07 % = 

162 

BIJLAGE 5 



·4· 

RAAM 3 .• BIJDRAGEN VOOR HET FONDS VOOR SlUITING VAN ONDERNEMINGEN 

B09 a) Basisbijdragen: Werkgevers die in het vorig kalenderjaar gemiddeld hebben tewerkgesteld : 

IEDRAG VAN DE '''UTOlONEN In """ne 20 ..n.nemen I minder dan 20 weritnemen 
AANGEGEVEN YOOR A1.LE I 
WERKNEM'RS • I X 0,31 % OF I I X 0.22 % 
(voor de twncUriMtiden: t..-n 1 D8 %) '. . 

.............................................................................. ! ......................................................................... . 
G 

810 b) Bijzondere bijdrage verschuldigd voor werklieden. hoofdarbeiders en leerplichtigen (erkendeleerlingen -code 035 en 439· uitgesloten): 

BEDRAG VAN DE IRUTOLONEN ----.... I 
lvoor de hllna.o.iden: Wgen 108 %) . 

1 x 0.27 % : 1 

RAAM 4 .• UITSLUffiND VOOR WERKGEVERS DIE TEN MINSTE 10 WERKNEMERS TEWERKSTElDEN OP 30 JUNI VAN HET VOORGAANDE JAAR 

855 Werklieden en hoofdarbeiders 

·1 BEDR.AG VAN DE IRUTOLONEN 
t_ dehlln."""..,efI 108 %) 

x 1.69% 

857 Erkende leerlingen en leerplichtigen 

·1 IEDRAG VAN DE IRUTOlONEN 
(woorde~teg_'O."') 

x 1.60 % 

RAAM 5 .• BUZONDERE BUDRAGE INZAKE AANVUllEND PENSIOEN 

851 IEDAAG DIR STatmNGEN VlRllteHT DOOR DE WERKGEVER OM ZlJN 
PERSONEELSlfDEN Of HUN RECHTVERKIWGENDfN BUfTENWEmWtc:E 
VOOlDELEN tNlAKE DUDERDOM OF VROEGruDtGE DOOD TE VERLENEN -------I.~ x 8,86%: 

RAAM 6.· MAATREGELEN TEN VOORDElE VAN DE WERKGElEGENHEID EN DE VORMING 

852 

....---------,' .} : I 
'-_____ ---', b '---(-'-+-b-) __ .....J 

{ 
.... I ______ ...J x 0.15% = 

'EDUG VAN DE IItUTOlONEN AANGE-
GEVEN VOORALLE WERKNEMEIIS --+ r-------..., 
lvoorde "'ndllrbNen tev-n 108 %) l _______ .....J 

. x 0.05% = 

RAAM 7.· BUDRAGE VOOR DE BEGElEIDING VAN WERKlOZEN OP WIE EEN INDIVIDUEEl BEGElEIDINGSPLAN VAN TOEPASSING IS 

854 
IEDRAG VAN DE HUTDlONEN AANGE· 
GE'IENVOORALUWBtKNEMEII5 -------------.... 
Iwoordehll~teven'DI%) 

RAAM 8 .• BUZONDERE BUDRAGE VOOR DE SOCIAlE ZEKERHEID 

856 

OVERORACHT VAN HET TOTAAL VERMELD IN KOLOM 7b VAN OE P'£R50NEELSSTA nN 

RAAM 9.· BIJDRAGE TER BEVORDERING VAN INITIATIEVEN INZAKE KINDEROPVANG 

858 
IEORAG VAN DE IflUTOLONEN AANGEGEVI!N VOOR ALLE 
WERICNEMER5 t.oor 0. handarbeiden tegefl108 -"') -
ERKENOE LUttUNGEN -COOl 015 EN 439· UrrGESlDnN 

RAAM 10.· BUZONDERE BIJDRAGEN OP HET CONVENTIONEEl BRUGPENSIOEN 

879 
OVERORACHTYAN DE TOTAlEN VERM£lD ()It HET FORMUUE'R "STAAT 5-

MET IET1IIEKKING TOT HET CONVENllONEEl.IUGP'ENstOEN --+-

RAAM 11.· TOTAAl DER VERSCHULDIGDE BIJDRAGEN 

I(oio", , 

x 0.05%: 

XO.OS%: 

K ....... 

,: I 

r--------------~ 
I I 

H 

K 

L 

M 

N 

o 

s 

TOTAAl DERVAKKEN A+B+C+D+E+F+G+H +1 +1+ K+l+M + N+O +S ------------<.~ ~ ______________ J V 

OVER TE ORAGEN NMR VAK Y VAN HET VERZAMElRMM tblz. 1) 

RAAM 12 .• INlICHTINGEN MET BETREKKING TOT DE MAAl TUDCHEQUES 

'I 

3:96·000 
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RIJKSDIENST VOOR SOCiALE ZEKERHEID 

RAAM 1. - "MARIBEL ,. ·VERMINDERING 

108 

AFSCHRIFl VOOR DE WERKGEVER 

(3 iaar lang te bewaren) 

BOEKHOUDRAAM 

11. BIJDRAGEVERMINDERINGEN 

Werk.gevers met gemiddeld minder da" 
20 werknemers in het yorig kalenderjaar Andere werkgevers 

VOOf" ten hoogste vijf w.n.hed." 

Aant.al werklied.en I I I I d,e effect,e! ten 3.000 F 1.875 F I 
mlnste het verels-
te minimum gp. ~ x + x OF x 
presteerd hebben '---------' '---------' '-"---------' 

1.875 F 

RAAM 2. - FORFAITAIRE VERMIN DE RING VAN DE WERKGEVERSBIJDRAGE PER BIJKDMENDE ARBEIDSPlAATs 

763 
37.500 F I x 

Aantal werknemers voor Wit de werkgever 
de bijdragevermindenng kan bekomen ------------__ 

RAAM 3. - VERMINDERING VAN DE WERKGEVERsBUDRAGEN VOOR lAGE lONEN 

Overdracht van het totaal van de kolom 5 van de staten A, B of SP 

RAAM 4 .• VERMINDERING VAN DE WERKGEVERsBIJDRAGEN IN HET KADER VAN DE TEWERKsTELlINGSAKKOORDEN 

Bedragen over te dragen van de kolom 13b van de staten A, B of SP 

RAAM 5.· VERMINDERING VOOR DE GEWEZEN STAG lAIRS AANGEWORVEN METEEN ARBEIDSOVEREENKOMsT VOOR ONBEPAAlDE TIJD 

119 

114 

594 

werklle-den 
speciale categone 

gewone 
werklieden 

hoofdarbeiders 

Bedragen over te dragen van de kolom 1 3b van de staten A, B of SP (werklleden lonen tegen 108%) 

x 10,· % = 

x 10,~ % b 

.10,· % 

BIJLAGE 5 
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RAAM 6. - VERMINDERING DER WERKGEVERSBIJDRAGEN TER BEVORDERING VAN DE WERKGELEGENHEIO 
!I( 8 .... r 11~5 V?f'.~' c'='!;:'2 .... ~~~ ~~~I":, ;:~~S'~:'":"' ..... ::':::~'.'.:~. ~Cd2..:E':-:-.!::C i:)S.s ..... c: t-'; .... ~.<;"-en·j.J;d",J\JlIy~It"I.~dlll:'"J..Iidll -wt:L \ldrl to;:; JUJi 1;1:1.)-, 

het banenpian tt'r bevorderlng van de tewerkstelling van werkzoekend~n -wet van 21 december 1994-. en vermindenngen In het kader 
van de onderbrektng van de beroepsloopbaan en het halftl)ds brugpensloen -wet van 22 december 1995-) 

Bedragen over te dragen van de kolom 13b van de staten A. B of SP 

,. WERKNEMERSCATEGORIEEN VOOR DEWELKE OF 

DE BIJDRAGE VAN ',60 % NIETVERSCHULDIGD IS 

I a '-______ ---' x 24,B7 % = ... 1 ______ _ OF 

Ib '-______ -' x '6,01 %= ... 1 ______ -' OF 

le L-______ --' x 24.87 %= ... 1 ______ --' OF 

Id '-______ --' x 16,01 % = LI ______ --' OF 

x 32,35 %= 1 I· OF 

x 16,0' %= 1 If OF 

x 1,40 % = '-_______ 19 OF 

2. WERKNEMERSCATEGORIEEN VOOR DEWELKE 

DE BIJDRAGE VAN ',60 % VERSCHULDIGD IS 

'-______ x 26.47 % = 1-1 ______ --'1 a 

'--_____ .-1 x 17,6' % = ... 1 ______ --'1 b 

le 
'--------' 

'-_____ --' x 17,61 % = ... 1 ______ --'1 d 

X34,04%=1 I· 
x 17,6' %=1 If 

19 '--------' 
x3,-%: 

d. hoofdarbelders en leerolichtigen 

hoofdarbeid.rs 

OF X34,04%=1 Ih 
'----------' ~--------~ 

'-______ --' x '6,0'% =1 ... _______ 1 i . OF x17.61 %= 1 I i 
~----.-I ~ ____ ---' 

e, erkende leerhngen (hoofdarbeiders) 

OF 

I 
Totaal (a + b+ c+d+e+f+g+ h +;+ j)= :T OF 

RAAM 7. - TOTAAL VAN DE VERMINDERINGEN 

TOTAAL DER VAKKEN M +N +O+P+R +T 

BlJl1IGE 5 

53B 

)(3,· %= 

Totaal (a+b+c+d +e+f+g+h+ ;+j)= 

I 
I 

• I 

~-------------.., I 

I :T ---------------

I :w 
OVER TE DRAGEN NAAR VAK W VAN HET VERZAMELRAAM (bl •. 1) 
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RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID 

AANGIFTE VOOR HET 2e KWARTAAL 1996 

STATISTIEKRAMEN 

Behoorlijk ingevuld, terug te zenden v66r 31 juli 1996 aan de 
R.S.Z .• WATERlOOLAAN 76 -1000 BRUSSEl 

a) Oefent de onderneming. het bestuur of de instelling in een gemeente een enkele 
activiteit uit ? 

JA NEE (1) 

20 ja, dan vult u enkel RAAM 1 aan keerzijde in en vermeldt u hieronder de aard van de activiteit en 
de gemeente waar deze activiteit wordt uitgeoefend : 

- aard van de activiteit : ............................................................................................. . 

- naam van de gemeente : ......................................................................................... . 

b) Oefent de onderneming. het bestuur of de instelling meerdere activiteiten uit of 
vindtlvinden de activiteitlactiviteiten plaats in meerdere gemeenten ? 

JA NEE(1} 

20 ja, dan vult u zowel RAAM 1 als RAAM 2 in. 

Voor een onderneming uit de bouwsector (categoriein 024, 026, 044 en 054) geldt dat indien de 
werven minder dan drie maanden duren of de werven, ongeacht hun duur, in een enkele gemeente liggen, 
enkel RAAM 1 en de punten hieronder ingevuld moeten worden : 

- aard van de activiteit : ............................................................................................. . 

- naam van de gemeente : ......................................................................................... . 

20 er werven met een duur van drie maanden of meer in verschillende gemeenten zijn, dient u zowel 
RAAM 1 als RAAM 2 in te vu lien. 

NOOT: Om zijn activiteit te omschrijven, wordt de werkgever verzocht de termen te gebruiken van het handelsre
gister (een lijst met handelsbedrijvigheden is bij het koninklijk besluit van 20 augustus 1981 gevoegd). Elke 
activiteit moet nauwkeurig omschreven worden. Gelieve vage benamingen zoals bv. "nijveraar. fabrikant, 
mechanieker, ondernemer, handelaar" of algemene termen zoals "textiel, metaalbouw, voedingswaren, 
bouw, kleding, onderwijs" te vermijden. Voor een handelszaak dient men te preciseren of het een groot- of 
kleinhandel betreft. 

<1> Schrappen wat niet van toepassing li 

6lS1Nl 
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MANNEN 

Aantal 
v~rleh,jngs-

plichtigf' 
werknemers 

op 30-06-1996 (1) 

STAAT' SP 
Werklieden 

IQll10101 
Gesubsidieerde contract. 

102910281 
leerplichtigen 

[ill] 

STAAT' A" 
Werklieden ................... 

10151012101410131 
Gesubsidieerde contract. 

IOl41 025 10H I 
lel'rplichtigen 

Ion 10261 
Erkende leerlingen 

m!I 
STAAT "8 

Hoofdarbeidets 

149514921496149114931 
Gesubsidieetde contract. 
14841485148814891 
le~rplichtigen 

148714861 4811 
Erkende leerlingen 

m!I ........ 

STAAT "(" 
Uitsl.inzake ~e"eesklV~t.0' rmJ ~:ffn:M~Wp IC Ig 

STATISTIEKRAAM 1 

'VROUWEN 

Van de staten over te nernen Aental 

Tot •• ta.nlal dlllgen (ov@rdra(htkol.9.) 
v@rzebrings-

Totaa! '1an de lonen (1) plichtige 

(overdracht kol. 4) Anderl! wf'rknemers 
Vlifdagenweek arbeidsregellng op 30-06-1996 (1) 

. - .......... -_ .... 

................. ..... , ......................... . ............ - ........ __ .......... ..................... 

.. ..................... ..... 

.... , ............... .................... 

......... , ........................ ..... .................... .. ......... 

.................. ..................... .................... . .....•....•....•.. 

...................... ................... 

.................. ..................... .................... 

................ ................ ..................... 

........... ................ . ................. . .................... 

~ 
till 

Van de staten over te nernen 

lotaal van dp lonen (2) 
Totaal""ntal dagen fovefdracht kol 9a) 

(overdracht kol. 4) Andere 
Vijfdagenweek arbeldsregeling 

.............................. 

....... ............................................. 

. ............... . ................ 

............. ................ ................... 

.............. . ......................... 

. ........................... . ............... 

.. ................... 

. ..................... 

.. ......................................... 

..! 
................ . ..... ........... 

(1) Oit aantal moet overeenkomen met het totaal der werknemers die op de personeelntaten vermeld zijn, verminderd met het aantal werknemers die v66r de laat!te dag van het kwartaal hetzij overleden. het· 
zii gepensioneerd of met brugpensioen gegaan. hetzij in loopbaanonderbreking en de Bndere werknemers. van wie de arbeidsovE!reenkomst v66, de laatste dag van het kwartaal befindigd is. 

(2) Ingeval er werknemers tewerkgesteld zijn lowel in de vijfdagenweek als in een andere arbeidsregeling moeten de bedragen de, lonen samengevo@gdwordfm. 

6281N} 
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RAAM 2 - BELANGRIJKE BIJKOMENDE STATISTISCHE INLlCHTINGEN (jaarlijks te verstrekken) 
De ondernemingen, besturen of instellingen die meer dan 10 lijnen nodig hebben om de bijkomende statistische gegevens in te vullen, 

worden verzocht een volgens onderstaand model opgemaakte aanvullende lijst bij te voegen. 

LUST VAN DE ZETElS (FllIAlEN) EN/OF VERSCHlllENDE ACTIVITEITEN 

Aantal werknemers op 30 juni 1996 
G~meente(n) waar de STAATSP STAATA STAAT B 
activiteiten warden Alleenvoor 

uilgeoefend (1) 
de lA I~ 024 492 496 484 485 101110101 102910281 ~ 102710261 ~ 487 ................ R.S.Z. 

014 013 025 023 491 493 488 489 486 482 
Aard van de uitgeoefende Werklie- Gesubsid. Lee,rplich· Werklie- Gesubsid. leerplich. Erkende ~OQfd. Gesubsid Lee,rplich-

activiteit(en) (2) den contr. tlgen den (ontr. tigen Ip.erlingen ar elders (ontr. tl en 
G M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V 

................ 

................... 

Totale" (3) : 

STAATC 

I!m (ill) 
Erkende GenC!esk 

leerlingen verz<-.rging 

M V M V 

1-

1-

1-

(1) :~';k~~r;:,~r (:~!~e~:1 :,~r~~~~~ilew~~k~';~~~~g~.e~o~~t~~i~~~k~:;e~l~itgh~~b~~wbfeS,lii;~i~~~~~!k~:~leld~ij~ ~~ 
werv~n m~t een duur van minder dan drie maanden (of deet uitmaken van rondreizende plaatsingsploegen), dient de 
?emeente van de letel of de te.chnische eenheid, waarvan zij 3fhangen, in aanmerking le worden genomen. Gaat het 
'"tegendef'1 om werknemers die tewerkgesteld zijn op werven waar het werk drie maanden of meer zal dure". dan 
dient (dienen) de gemeentf'(n) vefmeld waar de werf of de werven gelegen zijn. 

(2) tn~:;~~~~no~~e~e bZ:s~~~:i~fr~'s~~I~~;t;~~t): e~~~~!s~~~ ::;ohe~dv!~e3:~~~ken"et:n:~d~'~~~ d~ r~;:,i:~~~ u~!eh.:~ 
onderwijs, moet men elke 500rt afzondt!rli;k vermelden peutertuin, klt. .... 'er-, lage,-, middelbaar-, normaal-, 
kunst-, of lechnisch onderwijs. 

(3) ledf't in RAAM 2 van het aangifteformulier ingeschreven totaa' moet gelijk zijn aa" het totaal dat aangf'gf'vf'n 
wordt in het overeenstemmende vak;e van RAAM 1. 628JNJ 
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NAMEN EN VOORNAM£N 

(namen in dmkll"ttl"rs) 

OJ 

~ 
m 
en 

En.!!1 in le VU,,," in hll!t 4ekwartaal: 
Datum wa.fop de handarbeidert hun jaarlijhl! valtantii! IU"I"" nem!!": 

~~ ~~~:~~;~~n~o:~e~t~:!J~~~~r:~~ ;~~~~e~l'b::a~il~iJ!~rde:~~~~~f J::~~,'~I;:':S~~ 
lIakanlleperiode opl. 
van tol .. 19 
10 dp vakilntll" bl,10etbl"u'! 9E'nomfmwordt geef dl" el"rste YlI!'rU",kdatum 
op 19 

I RIJKSDIENST VOOR SOCIAlE ZEKERHEID 

8RUTOlQNEN 

BEDRAGEN 

VERMIN· 
DERING 

lAGE 
LON[N 

8IJZONOERE Arbeidsdage-n 
Aan!,,1 

STAAT "A" - HANDARBEIDERS r-;·l 
Handarbeidel'! bezoldiQd per: I 14 •• u:u.1 R.S.Z.-'wartaal I U 

hatve m"and 12 x pl!r m.and) 

nl!rtien d2lgl"n 

tTl"ndagl"n 

wed: 

GI"Iijk· 
gl"\lI"Ide 
dagen 

A 

Ol!l"ltijdse 

arbl!id 

8f'lOId 

url""J"'T 
kWi1rtaal 

lOb I 1t 

Vl"rmirtderir"!g 

det bi,dragen 

Over tl!' drag!!" 10101,,1 

Mannl"n 

begm 

Pl!nodl" 

emde 

6110Nl 
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Leerplichtigen (werklieden en stagiairs) 

NAMEN EN VOOR'NAMEN 

(name" In drukletteuJ 

8AUTOlONEN 

BEDRAGEN 

VOOR· 

8EHOU· 
DENAAN 

DE AS.Z 

OY~rtt!d,ag."tot .. 1 .,1-------1 
Mann!!" 

VrOUWe" 

Erke~de leerlingen en gelijkgestelden (*) 

~!; ?~.I!.f~.e.,!~?~!~.,,:.:: .... [ ... :1" ~~~~~;::: P.4\1E ..... 

.... 1 

. ~~: ~~:e~~:e:~:~~~t~:: ......... [:: ~: I: :~!~~~': ... . P.4I,1E •.•. 

.. 1 
Datum' [::::I.:.:J:::::: ..... ~!; ?~.r~.e.~~?~!t PUUf 

. .... 1 
Datum' 

... 1:::1:1.:::" ':"!. ?y~.r~.e."!~?~~t.: .. .P.4\l~: .. 

Nr.overeentomst' Datum: ·······:1:1:J:: ... ~uur 

~!. ?~~.r~.e.~~?~~t. ..~a~,:,~ .... ?~~~' ....... . 

Over ledr.,!!" totaal .. 1 ______ -1 

(*) Voor ,,,dere w,"rktlemt'f moet, op de tWl'ede lijn. opgegeven wor
den" 
het nummer \laM de leefovefeenk.om~t of de d~tum v~n a~nvr~ag om 
f'rkenning. de datum van Indlensttreding vitn de teefhng en de voor 
lien!!' duur van de ovefeenkomst (Ultgedrukt In maanden) 

Mllnnf'n 

VrouWf'n Lt ______ ~ 

Arbeldsdagen 
Aantal 

Gelilk 
gutelde 

dagl!n 
A 
A 
N 
T 
A 
1 

lOb 

Det'lt"d~e 
arbeid 

8elold I Maat
Ufil'" per 
kWillrtul 

11 " 

Vermindering 
derbijdragf!n 

PerlOde 

Hf'f'ft de werkgevf'r meef werknemf'rs In diemt (ge"ad) dan er op de g .. 
ten vermeld kunnen worden. dan hn "Ij bij de R S Z aanvullende st .. len 
verk.rljgen bij middel van de bestetkaart dIe blJ de .. ".,gifte gevo!!'gd IS 

6110Nl 
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NAMEN EN VOORNAMfN 

(rU'Imen in druk:!ettPr,) 

(JJ 

~ 
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en 

6120Nl 

Over le dragpn totll1l1 

Mann('n 

Vrouwpn 

-, RIJKSDIENST VOOR SOCIAlE ZEKERHEID 

BRUTOlONEN 

BEDRAGEN 

VERM!N 

DERING 
lAGE 

lONEN 

8EDMG 
VAN HfT 

DUBBEl 
VAkAN· 
TlEGHD 

STAAT "B" - HOOFDARBEIDERS r.;] 
I Hoofdarbelder5 beloldigd per: I JA I NEEN I R.S.Z..l(wartaal I L·· 

halvt' maand (1 )( per maand) 

Y~l!'rtipn dagen 

tiendagt"n 

WI!'t'k 

Dpf'ltijcke 

atbem 

Bezold I Maat· 
urt'"p!!r 
kwa,talfl 

" " 

Vermindering 

de, bijdTil9f'n 

Berekl!'
ningsbasi§ 

Datum 

Ilb 

Opmprkmgt'n 

" 
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Leerplichtigen (hoofdarbeiders en stagiairs) 

o 
l 
G 
N 
U 
M 
M , 
• 

NAMfN eN VOORNAMfN 

(nllmen In druldettpn) 

RIJKSREGISTERNUMMER 

(eventuee' geboorteplaats en .datum) 

Erkende leerlingen en gelijkgestelden 

~'eeft de wer!l:gever meet werkroemf"s in dien,t (gehOilld) da" 
et op de stat"" vermeld tunne" worden, da" Iran hij hil de 
R 5 Z. aanvullt'ndt' state" lIerhi,gen bil mlddel van de benel. 
kail,t die bij de aangifte gevoegd is 

1IA 
( -

" T 

Ov," le drapn t01a81 

Man"!'" 

Vrouwen 

Over le drag,," 101.31 

Vtouw~n 

BRUTOlONEN I WOR I "DRAG 8EHOU VAN HET 

DEN OU88El 
AAN DE VAICAN. 

BEDRAGEN R 5 Z TIEGELO 

.,,~." r BOORAGE VOOR FG 

DE SOClAlE 51A 
lEkERHElO 

( I ~ BEORAG 

701 7b 8 

A!lntal Gelijk 

Arbl!'id\ gesteld. 
dagen 

dagen A 
A 
N 
T 

" 10 • lOb 

Ot'eltljdst' 
.,be,d 

Relold I Maa, 
uU'nppf 
kwartital 

11 " 

c 
o 
o 
• 11, 

Vermindetmg 
der b'jdragen 

8ere!:e
ning~hasis 

Datum 

llb 

6120N2 
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RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID 

Is de onderneming door de Minister van Tewerkstelting en Arbeid erkend als onderneming In moeili;kheden in de zin van de 

wetgeving op het conventioneel brugpensioen? I JA I NEEN I (1) Zo ja, van ... / .... 119.. tot ..... 119. 

1~ de ondememing door de Minister van Tewerkstelling en Arbeid erkend als onderneming in herstructurering in de zin van de 

wetgeving op het (onventioneel brugpensioen? I JA I NEEN I (1) Zo jet, van /19. tot 119 

STAAT "s" -BIJZONDERE BIJDRAGEN OP HET CONVENTION EEL BRUGPENSIOEN ~ 

v 
o 
l 
G 

Naam en voornaam van de bruggepensioneerde 

'lE VERVOLG OP KEERZlJDE 

Rijksregisternummer 
1 

Hoe-I Datum waarop 
dan.i9- het brugpensioen 
~~; aanvangt 

Bijzondere 
maandelijkse 

bijdrage 

(1) Schrappen wat niet van toepassing is. 

(2) 3: orbeider 
4· bediende 

Aantal I Totaal verschuldigde 
maanden bijdrage 

(kol.4 x kol. 5) 

8ijzondere (ompenserende 
bijdr.ge 

% ~ Bedrag per kwartilal 
8 

Over te dragen totale" 

Voorbehouden 
vom de 

R.S.Z. 

6260lH 
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Naam en voornaam van de bruggepensioneerde 

Rijksregisternummer 
1 

OVERDRACHT TDTAlEN 

Hoe-

d~~i~
(2) 
2 

Datum waarop 
het brugpensioen 

aanvangt 

Bijzondere 
maand@lijkse 

bijdrage 

Aantat 
maanden 

Totaal versdlUldigde 
bijdrage 

(kol 4 x kol. 5) 

Bijzondere (ompenserende 
• bijdrage 

% : 8edrag per kwartaal 

TOTALEN 

Over le drage" naar het raam 5 
"Bijzondere bijdragen op het 

(onventioneel brugpensioE'n" 
(Boelr:houdraam -

Veuchuldigde bijdragen). 

Voorbehouden 
vaor de 

R.S.l. 

, , . If, 
1 

626oN2 
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Rjjk'5u~gi5ternummer 

Name" en voornamen of, hij gebrek hieraan, 
de geboortedatum 

RIJKSDIENST VOOR SOCIAlE ZEKERHEID 

Lij.t van de .edert 1 JULl1994 in dien.t genom en werknemer. die in 
aBnmerking komen voor de vermind.ring van de werkgeversbijdragen 

op grond van de Programmawet van )0 deeember 1988. 

Het betreft enkel de werknemers voor wie de gevraagde 
bljdragevermindering i. aangeduid met de lettereode ··W·. 

Vooraleer deze lijst in te vullen wordt de werkgever verlocht de uitleg (lan de keerzijde te lezen. 
Indien hij om geen vermindering verlOekt. dient hij dit formulier niet terug te sturen. 

Datum van Gebruikt. Categorie Naam en voornaam 
indlenst- fradil! ."ande vand!! 

nieuwe 
treding werknemer vervangen werknemer 

(1) (ll (l) 

~ 
~ 
§ 
~!~~~:al~~· 
g~~~~C~\T~g 
v.d. vervangen 

we,knemer 
(ll 

(1) In geval van een onvolledig kwartaal of van deeltijds werk dient het bed rag waarop de vermindering mag worden berekend. in verhouding tot de geleverde preslaties le worden vastgesteld. In dil geval wordl de 

gebruikte fractie naast de naam van de werknemer aangeduid. (Bijv. 1/2 voor de prestaties tegen 50 %). 

(2) lie op keerzijde de categorieen omschreven in punt C 

(3) Deze kolom ("nkel invullen vom het eerste kwartaal dat bijdragevermindering wordt gevraagd voor de nieuwe werknemer van de categorieen T2, T4, T5, T6, T7 en T8. 

6l95Nl 



TlJDELIJKE VERMINDERING VAN DE WERKGEVERSBIJDRAGEN VOOR SOCIALE ZEKERHEID TER BEVORDERING 
VAN DE TEWERKSTELLlNG, VOOR SOMMIGE 'iEOERT 1 JIJU 1994 IN DIENSl' GENOMEN WERKNEMERS 

(Programmawet van 30 december 1988) 

Oe werkgever wordt verzocht zich ervan te vergewissen dat hij AlLE VOORWAARDEN vervutt, opgeiegd door de hogervermelde wet 

A. Bijkomende werknemers en werknemers die de plaats innemen van werknemers die vriiwillig 0"\5189 hebben genome". wettelijk 
pensioen hebben bekomen, overlede" zijn of die de uitvoering van hun arbeidsovereenkomst vollediq "ebbe" opgeschort of hun 
arbeidsprestaties "ebbe" beperkt (Ioopbaanonderbrekinal. 

Voorwaarden te vervuUen door de nieuw in dienst genome" werknemer. 

De werknemer moet werkzoekende zijn en aan een van de volgende voorwaarden Yotdoen 

1) tU5sen 18 en 25 jaar zi;n en, gedurende de 12 maanden die aan de mdienstnemmg vooratgaan. ononderbroken werklooshelds-
Ultkenngen of wachtgeld voor alle dagen van de week hebben ontvangen; (1 a) 

2) op het ogenblik van de mdlenstnemmg. gedurende de 18 voorafgaande maanden, ononderbroken werkloosheldsuitkeringen 
of wachtgeld voor alle dagen van de week hebben ontvangen; (1 a) 

3) ten mmste 40 jaar oud zijn en, gedurende de 12 maanden die aan de indlenstnemmg voorafgaan, ononderbroken werkloos-
heidsUltkermgen voor alle dagen van de week hebben ontvangen; (la) 

4) op het ogenblik van de indienstneming. sinds mmstens zes maanden ononderbroken het bestaansmimmum ontvangen; (1 b) 

5) op het ogenblik van de IOdienstnemmg een bi; het Rijksfonds voor sociale reclassenng van de minder-vallden ingeschreven 
mlnder-valide ziJn; (1 c) 

6) zonder onderbrelong werkloosheidsuitkenngen hebben genoten volgens de bepalingen van artikell03 van het K.B. van 25 no· 
vember 1991 houdende de werkloosheidsreglementerlng (werkzoekende die werkloos is geworden In een vriJwillig deeltiJdse 
betrekking) (la) 

- gedurende dp 18 maanden die aan de mdlenstneming voorafgaan; 
- gedurende de 12 maanden die aan de indlenstneming voorafgaan, indien hi; minstens 40 jaar oud is; 

7) een mdivldueet begeteidmgsplan yolgen of gevolgd hebben zoals bedoeld in TlteltV van de wet van 30 december 1992 houden-
de sociale en diverse bepalingen en voor zover de werkgever voldoet aan de voorwaarden van het K.B. van 12 februari 1993. (1a) 

B. Eent£' werknemers. 

Voorwaarden te veNula_" door de nieuw in dienst genome" werknemer. 

81J de hlerboven in punt A. vermelde voorwaarden komen nog de volgende : 

8) ten uitkenngsgerechtigde volledig werkloze zijn; (la) 

9) een volledig werkloze zijn die sedert meer dan een jaar biJ de V.D.A.B of de B.G.D.A. als werkzoekende is ingeschreven en ge-
durende deze periode niet uitkenngsgerechtigd is geweest; (la) 

10) een gewezen leerllng zijn die voldoet aan de voorwaarden van artikel36 (behalve §1, 4") of 39 van het K.S. van 25 november 
1991 houdende de werkloosheidsreglementering; (la) 

11) een bij de V.D.A.B. of de B.G.D.A. als werkzoekende ingeschreven voUedig werkloze zij" die, tiJdem de periode van 2 jaar die 
aan de mdlenstneming voorafgaat, gedurende mlnstens een jaar onderworpen is geweest aan net sociaal statuut der zelfstandl
gen als zelfstandlge in de zin van artikel 3 van het koninklijk beslult nr. 38 van 27 juli 1967 houdende Inrichting van het sociaat 
statuut der zelfstandigen. (1a) 

Oe vermmdering kan ook worden bekomen YOor twee nieuw in dienst genomen halftijdse werknemers 

C. Categor;£' waartoe de nieuw in di.nn genomen werknemer behoort_ 

T1 eerste aangeworven werknemer; 

T2 verva.nger van de werknemer bedoeld onder T1, wlens arbeldsovereenkomst is geeind.gd v06r het verstrijken van de periode 
der blJdragevermlOdenng, 

T3 bijkomende meuwe werknemer; 

T 4 verva~ger van een wer.knemer bedoeld onder T3, wlens arbeidsovereenkomst IS geelOd'gd voor het verstnjken van de perlode 
van blJdragevermlndenng; 

T5 nleuwe werknemer die de plaats Inne.emt van ~en wer.knemer die vriJwilhg ontslag heeft genomen, wettelijk pensloen heeft be
komen, over led en IS of dIe de uitvoenng van Zljn arbeldsovereenkomst volledlg heeft opgeschort of ziJn arbeldsprestatles he eft 
beperkt (loopbaanonderbrektng); 

T6 vervanger van ee~ wer.knemer bedoeld ~nder T5, wlens arbeldsovereenkomst IS geelOdigd voor het verstoJken van de penode 
van biJoragevermlndenng; 

T7 : werknemer bedoetd in TltellV van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en d,verse bepallngen (begeleldmgsplan); 

TB: verva".'ger van de wer~nemer bedoeld onder T7, wlens arbeidsovereenkomst is geeindlgd v06r het verstrijken van de penode 
der bijdragevermlndenng. 

(1) Voer elke werknemer waarvoor de vermlndering der bijdragen voor het ee,rst wordt aangevraagd. dient hierbij te warden gevoegd 

(a) een attest van de V.D.A.B. of van de B.G.D_A., en van de R.V.A. waann deze toestand wordt bevestlgd. 

(b) een attest van tlf V.O.A.B. of van de B.G.D.A. en van het O.C.M.W. waann deze toestand wordt bevestlgd. 

(c) een attest van de V.D.A.B. of van de B.G.D.A. en van het Rijksfonds voor sociale redassering van de mlnder-vallden. 

BIJLAGE 5 

6395N.<1 
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Controleprogramma 
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Klant: Nazicht door: 

Boekjaar: Datum nazicht: 

SOCIALE BALANS 

DOEL: vaststellen dat: 

• de in de sociale balans opgenomen elementen een oprecht beeld vormen van de personeelssituatie binnen de onderneming 
g? • de boekhoudwetgeving terzake juist en volledig is toegepast. 
~ 
rn 
m 

Initialen Referentie Opmerkingen 
1. Staat en evolutie van het personeelsbestand 

1. 1. Gemiddeld aantal werknemers 
- Bekom een maandelijks overzicht van het personeelseffectief 
- Sluit aan met personeelsregister 
- Sluit aan met RSZ-declaraties 
- Herbereken de voltijdse equivalenten 
- Verifieer de coherentievergelijkingen 
- Stuur een standaard confirmatiebrief op naar Sociaal Secretariaat en 

reconcilieer verschillen 



(lJ 
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m 
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Klant: 

Boekjaar: 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

-.a.. 
00 
-.a.. 

Het aantal gepresteerde uren 
- Sluit aan met de R.S.Z.-declaraties 
- Verifieer of het de werkelijk gepresteerde arbeidsuren betreft 
- Verifieer berekening deeltijds gepresteerde uren 
- Sluit aan met confirmatie 

Personeelskosten (in '000) 
- Sluit het totaal aan met de 62-grootboekrekeningen 
- Verifieer de correcte opdeling voltijds versus deeltijds 
- Reconsilieer verschillen 
- Verifieer c\assificatie met 61-grootboekrekeningen 
- Ga na of de weglating geldig is 
- Sluit aan met confirmatie 

Voordelen bovenop het loon 
- Bekom een overzicht van de voordelen bovenop het loon en sluit aan 
- Vergelijk met onderliggende documenten 
- Sluit aan met de grootboekrekeningen 
- Reconsilieer verschillen 
- Verifieer de classificatie met de 61-grootboekrekeningen 

----

Nazicht door: 

Datum nazicht: 

Initialen Referentie Opmerkingen 
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Klant: 

Boekjaar: 

2. Uitzendkrachten en ter beschikking aan de onderneming gestel-
de personen 

2.1. Gemiddeld aantal personen/gepresteerde uren 
- Bekom eventueel een overzicht 
- Vergelijk met onderliggende document en 
- Stuur een standaard bevestigingsbrief op 

2.2. Kosten voor de onderneming (in '000) 
- Vergelijk met onderliggende documenten 
- Sluit aan met 61-grootboekrekeningen 
- Verifieer classificatie met 62-grootboekrekeningen 

3. Tabel van de personeelsbewegingen 
- Sluit aan met de confirmatie 
- Sluit aan met het personeelsregister 
- Sluit aan met de RSZ -declaraties 
- Bekom overzicht naar geslacht en studieniveau 
- Verifieer de red en van beeindiging en vergelijk met geboekte provi-

sies en kosten terzake 
- Verifieer de berekeningen VTE 
- Verifieer de coherentievergelijkingen 

-------

Nazicht door: 

Datum nazicht: 

Initialen Referentie Opmerkingen 

~--
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Klant: 

Boekjaar: 

4. MaatregeJen ten gunste van de werkgeJegenheid 

4.1. Met financieel voordeel 

4.1.1. Bedrijfsplan 
Sluit aan met de RSZ-aangiftes, boekhoudraam 11, Bijdrageverminde-
ringen, raam 2, rubriek N. 

4.1.2. Jongerenbanenplan 
Sluit aan met de RSZ-aangiftes, boekhoudraam 11, Bijdrageverminde-
ringen, raam 6, rubriek T en bereken het gedeelte van de vermindering 
tot de werknemers in kwestie. 

4.1.3. Lage lonen 
Sluit aan met de RSZ-aangiftes, boekhoudraam 11, Bijdrageverminde-
ringen, raam 3, rubriek O. 

4.1.4. Terwerksteliingsakkoorden 1995-1996 

---loo 

00 
~ 

Sluit aan met de RSZ-aangiftes, boekhoudraam 11, Bijdrageverminde-
ringen, raam 4, rubriek P. 

----

Nazicht door: 

Datum nazicht: 

Initialen Referentie Opmerkingen 

--
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Klant: 

Boekjaar: 

4.1.5. Banenplan langdurig werklozen 
Sluit aan met de RSZ-aangiftes, boekhoudraam 11, Bijdrageverminde
ringen, raam 6, rubriek T en bereken het gedeelte van de vermindering 
tot de werknemers in kwestie. 

4.1.6. Maribel 
Sluit aan met de RSZ-aangiftes, boekhoudraam 11, Bijdrageverminde
ringen, raam 1, rubriek M. 

4.1.7. Herinschakelingsjobs (ouder dan 50 jaar) 
Sluit aan met de RSZ-aangiftes, boekhoudraam 11, Bijdrageverminde
ringen, raam 6, rubriek T en bereken het gedeelte van de vermindering 
tot de werknemers in kwestie. 

4.1.8. Conventioneel halftijds/brugpensioen 
Sluit aan met de RSZ-aangiftes, boekhoudraam 11, Bijdrageverminde
ringen, raam 6, rubriek T en bereken het gedeelte van de vermindering 
tot de werknemers in kwestie. 

4.1.9. Volledige loopbaanonderbreking 
Sluit aan met de RSZ-aangiftes, boekhoudraam 11, Bijdrageverminde
ringen, raam 6, rubriek Ten bereken het gedeelte van de vermindering 
tot de werknemers in kwestie. 

Nazicht door: 

Datum nazicht: 

Initialen Referentie Opmerkingen 
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Klant: 

Boekjaar: 

4.1.10. Oeeltijdse loopbaanonderbreking 

4.2. 

5. 

5.1. 

5.2. 

---"-
co 
c..n 

Sluit aan met de RSZ -aangiftes, boekhoudraam 11, Bijdrageverminde-
ringen, raam 6, rubriek T en bereken het gedeelte van de vermindering 
tot de werknemers in kwestie. 

Zonder financieel voordeel 
Bekom een overzicht van de personeelsdienst met opsplitsing van het 
aantal werknemers naar: 
• Eerste werkervaringscontract 
• Ingroeibanen 
• Jongerenstage 
• Overeenkomst werk-opleiding 
• Leerovereenkomst 
• Opeenvolgende contracten voor onbepaalde tijd 
• Conventioneel brugpensioen 

Opleiding van de werknemers 

Bekom jaarplanning opleiding per personee/slid 

Bekom opsplitsing opleldingskosten in interne en externe 

Nazicht door: 

Datum nazicht: 

Initialen Referentie Opmerkingen 
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Klant: 

Boekjaar: 

5.3. Verifieer de externe opleidingskosten door middel van onderliggende 
document en 
Sluit aan met de diverse grootboekrekeningen 
Verifieer de toegerekende uurkostprijs 

5.4. Bekom een kostenstaat van de totale interne opleidingskosten 
Verifieer de redelijkheid en volledigheid van de kosten 

5.5. Verifieer het aantal werknemers en het aantal opleidingsuren aan de 
hand van interne planning, inschrijvingsformulieren, en dergelijke 

6. Conclusie 

- Noteer duidelijk besluit en onderteken dit besluit 
- Deze rubriek: 

• is niet van toepassing 
• controleverslag: voorbehoud 

onthoudend 
afkeurend 

Datum: Medewerker: Vennoot: 

Nazicht door: 

Datum nazicht: 

Initialen Referentie Opmerkingen 
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Klant: Nazicht door: 

Boekjaar: Datum nazicht: 

SOCIALE BALANS - Administratieve arganisatie en interne controle 

DOEL: vaststellen dat: 

• alle sociale informatie met de vereiste accuraatheid, betrouwbaarheid en efficientie kan warden verkregen 
• de gewijzigde boekhoudwetgeving terzake juist en volledig is toegepast. 

1. Aangepaste rapporteringsprocedures 

1. 1. Wie is bevoegd voor de opmaak van de sociale balans ? 

1.2. Omschrijf terzake de vastgelegde rapporterings- en controleprocedu
res tussen het financieel en het personeelsdepartement. 

---L 

00 --.. 

Initialen Referentie Opmerkingen 
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Klant: 

Boekjaar: 

1.3. Werd het boekhoudschema aan de nieuwe wetgeving aangepast ? 
617 Uitzendkrachten en personen ter beschikking gestefd van de on
derneming, 618 Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzeke
ringen, ouderdoms- en overievingspensioenen van bestuurders, zaak
voerders en werkende vennoten, die niet worden toegekend uit hoofde 
van een arbeidsovereenkomst. 

Ja Nee Niet van toepassing 

1.4. Beantwoord de rubriek ,,62» van de jaarrekening aan de inhoud zoafs 
bedoefd in de gewijzigde wetgeving ? 

1.5. Steekproefsgewijze test van de rapporterings- en controleprocedures 
terzake. 

Nazicht door: 

Datum nazicht: 

Initialen Referentie Opmerkingen 
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Klant: 

Boekjaar: 

1.6. Doet de onderneming beroep op een extern sociaal secretariaat ? 

Ja Nee Niet van toepassing 

Zo fa, ga na welke sociale informatie door deze al dan niet kan worden 
verstrekt. 

1. 7. Conclusie 

---.. 
00 
~ 

Gebaseerd op voormelde controlewerkzaamheden: 

- Opgave sterkten/zwakten van de administratieve organisatie en het in
terne controlesysteem terzake. 

- Opstellen van een management letter aan de raad van bestuur. 

Datum: Medewerker: Vennoot: 

Nazicht door: 

Datum nazicht: 

Initialen Referentie Opmerkingen 
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