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Geachte Confrater, 

 

 

Betreft: Nazicht door de bedrijfsrevisor van de sociale balans 

 

 

 

Een goede controle van de sociale balans draagt bij tot de bevordering van een 

sociale dialoog binnen de ondernemingen. Bij de uitoefening van zijn 

controlewerkzaamheden dient de bedrijfsrevisor hieraan voldoende aandacht 

te besteden. 

 

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren werd recent op de hoogte gebracht van 

gebreken en onvolkomenheden in de sociale balans, in het bijzonder wat de 

loonkloof betreft, die regelmatig terugkomen en die niet steeds tot uiting 

werden gebracht bij de controle door de bedrijfsrevisor.  

 

De Raad van het IBR is hieromtrent opnieuw in dialoog getreden met de 

sociale partners teneinde de efficiëntie van het nazicht door de bedrijfsrevisor 

van de sociale balans te verhogen.  

 

De Raad van het IBR verzoekt de bedrijfsrevisoren om bij het nazicht van de 

sociale balans voldoende aandacht te besteden aan de loonkloof in het 

bijzonder.  

 

De Raad wenst u bovendien Advies 2012/03, “Artikel 206 van het Sociaal 

strafwetboek”, en Mededeling 2014/10, “Nazicht door de bedrijfsrevisor van 

de sociale balans en Analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van de 

werknemers”, in herinnering te brengen. Tevens werd op 4 december 2015 

door het IBR, in samenwerking met de sociale partners, een brochure 

                                                             
1 Via mededelingen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de 

goede toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader 

dat de uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot 

organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren); enkel de 

normen en aanbevelingen zijn bindend. 

https://www.ibr-ire.be/nl/regelgeving/rechtsleer/adviezen/Pages/Advies-artikel-206-Sociaal-strafwetboek.aspx
https://www.ibr-ire.be/nl/regelgeving/rechtsleer/adviezen/Pages/Advies-artikel-206-Sociaal-strafwetboek.aspx
https://www.ibr-ire.be/nl/regelgeving/rechtsleer/mededelingen/Pages/Mededeling-2014-10.aspx
https://www.ibr-ire.be/nl/regelgeving/rechtsleer/mededelingen/Pages/Mededeling-2014-10.aspx
https://www.ibr-ire.be/nl/regelgeving/rechtsleer/mededelingen/Pages/Mededeling-2014-10.aspx


 
gepubliceerd getiteld “24 praktische tips voor een goede werking van de 

ondernemingsraad”, waarnaar wordt verwezen.  

 

Met confraternele groeten, 

 

 

 

 

Thierry DUPONT 

Voorzitter 

https://www.ibr-ire.be/nl/publicaties/actuele_reeksen/brochures/Pages/24-praktische-tips-voor-een-goede-werking-van-de-ondernemingsraad.aspx
https://www.ibr-ire.be/nl/publicaties/actuele_reeksen/brochures/Pages/24-praktische-tips-voor-een-goede-werking-van-de-ondernemingsraad.aspx
TD


TD


TD


TD


TD


TD



