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Geachte Confrater, 

 

 

Betreft: Sociale secretariaten – specifiek verslaggevingsmodel 

 

 

Naar aanleiding van de verschillende initiatieven van de Commissie non-

profit van het IBR om in te spelen op de problematiek van de heterogeniteit 

van de specifieke verslagen die moeten worden meegedeeld aan de Minister 

bevoegd voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en aan de Voorzitter 

van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (hierna “RSZ”), werd, in overleg 

met de Unie van Sociale Secretariaten en de RSZ, een verslaggevingsmodel 

uitgewerkt. 

 

Dit model is als bijlage bij deze mededeling gevoegd. 

 

De specifieke opdracht is vastgelegd in artikel 27 van de wet van 27 juni 

1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de 

maatschappelijke zekerheid der arbeiders: 

 

“De bedrijfsrevisoren van de sociale secretariaten brengen bij de Minister 

bevoegd voor de Sociale Zaken en bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 

binnen zestig dagen na de statutaire goedkeuring van het jaarverslag, 

schriftelijk verslag uit over de uitvoering van hun opdracht, inzonderheid 

met betrekking tot het boekhoudkundig plan door de Koning bepaald.” 

  

                                                             
1 De mededelingen hebben een informatief en geen bindend karakter (Verslag aan de Koning bij K.B. 

21 april 2007, BS. 27 april 2007, p. 22890). De mededelingen zijn documenten die louter informatieve 

inlichtingen bevatten met een beschrijving van audittechnieken of van een wettelijke, reglementaire of 

normatieve verplichting betreffende het beroep van bedrijfsrevisor. De mededelingen mogen noch 

adviezen van de Raad van het Instituut, noch standpunten van de Raad van het Instituut en evenmin 

deontologische aspecten bevatten. 



 
 

Aangezien werd gekozen voor een verslag omtrent overeengekomen 

specifieke werkzaamheden, wijzen wij u erop dat, voorafgaand aan de 

uitvoering van de opdracht, een opdrachtbrief moet worden opgesteld waarin  

voormelde overeengekomen specifieke werkzaamheden worden 

geformaliseerd met instemming van alle partijen. 

 

Verder herinneren wij u eraan dat het opstellen van dit specifiek verslag een 

wettelijke opdracht is die losstaat van het commissarismandaat en dus 

verplicht moet worden uitgevoerd. 

 

Op verzoek van de RSZ is het als bijlage bij deze mededeling gevoegd 

model van toepassing vanaf het boekjaar afgesloten op 31 december 2016. 

 

 

Met confraternele groeten, 

 

 

 

 

 

 

Thierry DUPONT 

Voorzitter 

 

 

 

Bijlage: verslaggevingsmodel. 
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