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TEN GELEIDE

Deze publicatie omvat de basiswetgeving inzake economische en financiele
inlichtingen te verstrekken aan de ondernemingsraden evenals de sectoriele
richtlijnen terzake. I.v.m. het K.B. van 27 november 1973 moet erop gewezen worden
dat in deze publicatie ook het verslag aan de Koning is q:>genomen dat vaak interessante p reciseringen bevat. Voor een gecoordineerde
tekst van het K.B. kan naar het Vademecum der Bedrijfsrevisoren verwezen
worden 0.3.21).
Omdat de toepassing van het K.B. van 27 november 1973 in bepaalde sectoren niet voor de hand lag, werden ministeriele omzendbrieven uitgevaardigd
(zie B.2 tot 6). Deze omzendbrieven binden de rechter niet aangezien het
slechts een administratieve interpretatie van een juridisch bindende tekst is
(nl. het K.B. van 27 november 1973). De diensten die afhangen van het
Ministerie waaronder de in~ectiediensten, zijn echter wel door die interpretaties gebonden (in die zin : VANACHTER, 0., Ondernemingsraad, Reeks
Arbeidsrecht (C.A.D.), 84, Ill, 9, nr. 102.26).
Voor de verzekeringssector werd een ~ecifieke techniek gevolgd. Daar werd
een C.A.O. gesloten over de toepassingsmodaliteiten van de economische en
financiele inlichtingen die aan de ondernemingsraad moeten verstrekt worden
die vervolgens bij K.B. algemeen verbindend verklaard werd. Deze is dus
juridisch bindend met dien verstande dat een C.A.O. geen afbreuk mag doen
aan de dwingende bep alingen van het K.B. van 27 november 1973.
Dcze publicatie moet als een echt werkdocument beschouwd worden en werd
op gesteld op basis van de teksten zoals die in het Staatsblad verschenen.
Het nadeel van deze techniek is dat de tekst er niet altijd even verzorgd
is ; het voordeel is evenwel dat er geen fouten kunnen insluipen vermits de
tekst niet werd overgetypt. Wij hopen dat deze bijdrage een interessant
werkdocument zal worden voor de bedrijfsrevisor die sinds de wet van 21
februari 1985 steeds meer wordt geconfronteerd met ondernemingsraden in
diverse sectoren.

J.Ph. Bonte
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A.l
K.B. VAN 27 NOVEMBER 1973 HOUDENDE REGLEMENTERING VAN DE
ECONOMISCHE EN FINANCIELE INLICHTINGEN TE VERSTREKKEN AAN DE
ONDERNEMINGSRADEN.
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Koninklijk besluit houdende reglementering
van de economische en financiele inlichtingen
te verstrekken aan de ondememingsradcn

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,
Door werknemers en ondernemingshoofden paritair en op instill!.
tionele wijze samen te brengen om het bedrijfsleven op alle nivealls
te organiseren. heeft de wet van 20 september 1948 een beslissendp
stap gezet in de richting van de democratisering van de econumie~
De oprichting van de ondernemingsraden in het bijzonder betl"
kende een belangrijk instrument in de realisatie van he: overkg
tussen werknemers en ondernemingshoofden.
Nochtans kon een van dE' essentie:le opdrachten die aan de under.
nemingsraden werden toevertrouwd. tot nog toe nooit vulledig Uil.
geoefend worden. Het gaat hier om de in artikel 15. b van de wet
beschreven verplichting om aan de werknemers economische {'n
financiele voorlichting te verstrekken aangaande de ondernemin"
waarvan zij deel uitmaken.
b
Aangezien men moeilijkheden had om een duidrlijke en gedetail.
leerde omschrijving te geven van de te verstrekken inlichtingen,
heeft artikel 15 b aan Uwe Majesteit de zorg overgelaten om de
aard en de natuur en'an te bepalen.
Het koninklijk besluit van 27 november 1950 had alleen tot doel
toe te laten dat de ondernemingsraden hun taak zouden aanvatten
zonder te wachten tot de oppuntstelling van een vollediger en meer
uitgewerkte reglementering tot een goed einde was gekomen: zijn
praktische uitwerking was noodzakelijkerwijze beperkt.
Een enquNe, In 1007 op verzoek van de Nationale Arbeidsraad uitgevoerd, droeg er toe bij aan te tonen dat het economisch
en financieel beleid van de onderneming vrijwel volledig ontoegankelijk bleef voor de ondernemingsraden,
De Economische en Sociale Conferentie van 23 februari en
16 m aart 1970 heeft, in pun t 4 van haar besluiten de nadruk gelegd
op de noodzaak om de voorJichting van de werknemers te verbeteren, vooral op economisch en financieel gebied.
De Centrale Raad voor het Bedrijfs]even werd vrrzocht het
probleem te bestuderen. Hij gelastte een Commissie « Informatie
door de ondernemingen te verstrekken)} de verschilJende aspekten
ervan te ontleden. Op basis v&.n deze werkzaamheden heeft het
Secretariaat, eind 1970, een voorontwerp van ad vies voorbereid.
Het kon evenwel niet bekrachtigd word en door de Raad. aangezien
het onmogelijk was om tegelijkertijd de instemming van de werkgevers- en de werknemersorganisaties te bekomen.

• • •
Het hierbijgaand ontwerp poogt IO volledig mogelijk de wijze
te regeJen waarop de economische en financifle informatie via de
ondernemingsraden aan de werknemers moet worden medrgedeeld. Hierbij wordt rekening gehouden met de belangen eigen
aan elk der betr9kken partijen.
De tekst houdt rekening. ?Owel met het ontwerp door het Algemeen Belgisch Vakverbond en door het AIgemeen ChristeJijk
Vakverbond bij de vorige Rereging ingediend, als met de werkzaamheden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en met
de opmerkingen van de werkgeversorganisaties vertegenwoordigd
in de Centrale Raad.
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Hij werd l.Jesproken door d~ groep experten aallgeste1d ingevolge de besfissingen genomen in april 1972 door hrt Nationaal
Comite voor Economische Expansie, dat door de vorige r~gcring
met het probJeem werd gelast.
Dit ontwerp werd op 9 april 1973 voorgelegd aan het No tiona~1
voor Economische Expansie.

Comit~

Tenslotte, op verzoek van de Minister van Economische :?:akl'I1.
heeft de CentraIe Raad voor het BedrijfsIeven, de CommisS ie
« Informatie door de ondernemingen te verstrekken» ermede
gelast een ontwerp van advies voor te bereiden, dat op 11 juli 19i3
aan de algemene vergadering val\ de raad ter goedkeuring werd
voorgeJegd.
Onderzoek vall de artihelen
AIgemene bemerking

De bepalingen van de voorgestelde verordening werden opgevat
met inachtneming van de kenmerken welke de meeste undernemingen die tot een zeer groot aantal sectoren behoren, vertonen. Het kan nochtans gebeuren, dat bepaalde sectoren activiteitskenmerken vertonen die maken dat sommigt! bepalingen van
het besluit naar de letter ger.omen, overbodig zijn. Het spreekt
vanzelf, dat het besluit in elk afzonderlijk geval met soepelheid
dient te worden toegepast zonder dat daarom discriminaties zouden ontstaan tussen de ondernemingen wat betreft de aard en
de omvang van de inlichtingen die aan de ondernemir.gsraden
moeten verleend worden.
Verder mag de toepassing van de voorgestelde bepalingen
niet voor gevolg hebbcn dat de regp1en van de mededinging miskend worden : het in acht nemen van het vertrouwelijk karakter
van een zeker aantaJ te verstrekken inJichtingen, is in dit opzicht
essentieeJ.
Tenslotte spreekt het voor zichzelf· dat de verbetering van de
informatie die aan de ondernemingsraad wordt verstrekt niet
voor gevolg mag hebben dat een orJafhankelijk beheer onmogeJijk wordt, maar integendeel moet bijdragen tot een beter begrip
van het leven van de onderneming.
HOOFDSTUK I. -

Algenwne bepalingen

Het eerste hoofdstuk bepaalt het voorwerp, de algemene inhoud
en het doe I van de economische en financiele informatie.
Artikel 1.
De economische en financiele informatie moet door het ondernemingshoofd of een afgevaardigde die hem werkelijk bindl, aan
de ondernemingsraad medegedceld warden.
Zoals de gehele reglementering met betrekking tot de ondernemingsradcn, hebben de bepalingen die in dit besluit worden
opgenomen, betrekking op de onderneming, zoals ze omschreven
is in artikel 14 van de wet van 20 september 1948, dit wil zeggen
op de technische bedrijfseenheid.
Bovendien, in de gevallen waarin de onderneming, -aIdus gedefinieerd, slechts een gedeelte is van een juridische entiteit, indivi~
ducle onderneming of vennootschap, voorziet het koninkJijk beslt1it
dat bepaalde inlichtingen met betrekking _tot deze entiteit moeten
medecrcdeeld worden. Het kan zelfs gebeuren dat alleen inlichtingen bbetreifende deze entiteit moeten verstrekt worden: dit is het
geval voor de informatie omtrent het statuut van de onderneming,
voorzien in artikel 5.
Het bleek eveneens dat het noodzakelijk kon zijn, om met
betrekking tot bepaalde aangelegenheden, de werknemers ook in te
lichten omtrent de to _ . rnd van een entiteit, waarvan de onderneming, hoewel juridisch onafhankelijk, economisch of financieel
afhangt.
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In de gevalIen uitdrukkelijk aan~eduid door het besluit, moeten
de inlichtingen oak per onderdeel verschaft word en, voor zover
de onderneming reeds een beheer volgens onderdeel heeft aangenomen en voor zover ze over uitgesplitste inlichtingen beschikt.
Rekening houdend met de verschillende realiteiten, die het begrio
ondercleel kan bezitten, is het vanzelfsprekend moeilijk om een
forme!2 definitie te geven die IYcllicht statisch en onvolledig 'lOU
zijn in veie gevallen. Men achtte het dan ook wenselijk aan elke
ondernemingsraad de bevo('~dh('id toe te kennen wanneer zich
moeilijkheden voordoen, de groepen. ')('cties of afdelingen, te b,:,palen die in de onderneming als dusdanig onderdelen uitmaken die
aan de bepalingen van dit besluit kunnen onderworpen worden;
ten eindc de ondernemingsraad cen zckere beoordelingsmo~eJjik
heid te geven die trouwens de tcchnlsche betekenis van onderdeel
als beheersinstrument concretiseert, verduidelijkt het besluit tiat
het moet gaan om producticccntra die homogeen zijn en voorzien
van een eigen bestaan: indien het onmogelijk is a priori de graad
van [1utonomie te bena!en die een onderdeel in het algemeen bezit,
is het nochtnns dUideiljk d3t t1eze autonomie gewoonliik gekenmerkt wordt door de mogelijkheid om hinnen de hierarchie min of
meer \Tij te beschikken over eigen werkmiddelen, bvb. op het
budgettair plan.
Door op verschilIende niveatls - onderdeel, technische bcdriifseenheid, juridische entiteit, economische en finnnciele entiteit
de hronnen van de economische en financiele mformatie vast te
stellen, streeft het ontwerp elllaar te~emoet te komen aan de
verschiIlendi> economische realiteiten; deze bieden een gevarieerd
gamma van intcgratiemogelijkhcden.
Nochtans dien de ad hoc informatie op het niveau van elke
entit('it die, nfwel binnen, ofwpl huiten de juridische entiteit kan
tot stand komen, verstrekt te word en.
Dit belet echter niet dat, in zekere gevallen, de
he id en de technische -entiteit, en zelfs de financiele
vallen; in dit geval, wel te verstaan, moeten de
inlichtingen, eigen aan. de juridische, technische
begrippen, die elkaar overlappen, verschaft worden.

juridische eenentileit samCn.
onderscheidt:';1
en fmanciel~

Artikel 2.
De basisinformatie, verstrekt bij de oprichting of bij de helnieuwing van de ondernemingsraad, wordt elk jaar geaktualiseerd
door jaarlijkse voorlichting en minstens om de drie maanden door
de periodieke voorlichting.
Tenslotte, moeten sommige uitzonderJijke gebeurtenissen door
een occasionele voorlichting foegelicht worden.
Indien de onderneming, _of de juridische entitcil, waanan zij
deel uitmaakt, de vorm aangenomen heeft van een vennootschLlI_,
moeten alle·dokumenten die aan de vennoten werden medegedeelG,
ook aan de leden van de ondememingsraad worden overgemaak~,
zelfs zo dit besluit nergens in de mededeling ervan voorziet. Dit
is bijvoorbeeld het geval voor het verslag van de commissarissen
in de handelsvennootschappen, wanneer in de voorlegging van
een dergelijk verslag voorzien is.
Artikel 3.
De economische en financiele voorlichting heeft als doe 1 d~
werknemers in de mogelijkheid le stellen het beleid van de onde:-neming of van de juridische entiteit waarvan zij deel uitmaakt, le
begrijpen evenals de redenen en de oogmerken van haar beleiG,
vooral inzake organisatie, tewerkstelling en personeel.
Zij moeten voldoende volledig en duidelijk zijn om aan de w('l"knemers een klare kijk te geven op de aktivit.eiten, de resultaten
en dl'" toekomstverwachtingen van de ondememing, ook ten opzicbte van de economische of financiele groep waarvan zij eventueel
deel uitmaakt en ten opzichte "an de sektor en de gewestelijke,
nationale of internationale economie.
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HOOFDSTUK H. -

Basisinformatie

Het hoofdstuk II bevat een gedetailleerde beschrijving van de
basisinformatie.
ArtikeJ 4.
De basisinformatie wordt medegedeeJd bij de oprichting van de
ondernemingsraad of bij de hernieuwing van de mandaten \'an
de Jeden. Uit de praktijk blijkt immers dat in het Jaatste geval de
samenstelling van de raad dikwijls belangrijke wijzigingen ondergaat. Inderdaad, het is noodzake]ijk dat eJke werknemersafgevaardigde over een basisdokumentatie beschikt teneinde de jaarlijkse cn driemaandelijkse voorlichting te kunnen begrijpen en te
hanteren.
Deze informatie gebeurt:
- enerzijds, door overhandiging van specifieke dokumenten die
betrekking hebben op het statuut, de financiele struktuur en het
organigram van de onderneming;
- anderzijds, door overhandiging van een geschreven vcrsJag
dat inlichtingen en cijfergegevens verstrekt omtrent de positie
van de onderneming, haar produktie, haar produktivitcit, haar
budget en haar kostprijsberekening. haar personeelskosten, \1aar
programma en haar algemene toekomstverwachtingen. haar wetenschappeJijk onderzoek en de overheidstegemoetkomingen, van
welke aard ook. aan haar toegekend.
De basisvoorlichting wordt toegelicht en besproken tenminste
vijftien dagen en hoogstens twee maand na de mededeJing van de
desbetreffende dokumenten.
De eerste termijn dient om aan de 1eden .... an de onderneming s raad de tijd te geven om kennis te nemen van de dokumenten; de
tweede om te vermijden dat de vergaderingen waarin de basisinformatie dient besproken te word en, steeds opnieuw worden uitgesteld.
ArtikeI 5.
Het spreekt vanzelf dai de inJichtingen die in clit artikel worden aangegeven, slechts betrekking hebben op de ondemem in?
\'oor zover zij op zichzelf ('en juridische entiteit uitmaakt. lndipn
de onderneming daarentegen slechts een gedeelte van een juridische entiteit vertegenwoordigt, moet de informatie betrekking
hebben op deze entiteit.
Naast de inlichtingen aangaande de juridische vorm, de statuten
en de ondernemingsleiding. ,"oorziet dit artikeI eveneens in de
mededeling van:
- de middelen tot ,"arming van\het eigen verm(lg(,11 "an de
onderneming. Bijvoorbeeld de lijst van de voornaamste aandeclhouders in een vennootschap op aandelen:
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- de financieJe deelnemingcn van de onderneming in het kapitaal van andere ondernemingen, evenals de financiele deelneming
van andere ondernemingen in haar kapitaal, op voorwaarde dat
deze deelnemingen genomen werden met de bedoeling duurzam~
banden te leggen tussen de ondernemingen en dat zij op de ~en of
andere wijze de mogelijkheid scheppen om het economische beleid
van de onderneming te kontroleren~
- de overeenkomsten en akkoorden die fundamentele en duurzame gevolgen hebben op de ondernemingen. Het gaat hier
natuurlijk niet om de veelvuldige kontrakten van beperkte draagwijdte die elke onderneming verpHcht is af te sluiten in het kader
van haar dageJijkse aktiviteit, maar het betreft de mededeling
van overeenkomsten en akkoorden die met andere ondernemingen
banden van een zekere duurzaamheid tot stand brengen en die een
invloed uitoefenen op het economisch beleid van de ondememing.
Het betreft, bijvoorbeeld, beheersovereenkomsten, kontrakten tot
verdeling van de wins ten, optie- of verkooprechten met betrekking
tot een belangrijk deel van het aktief, enz.
Artikel 6.
De inlichtingen die in dit artikel vermeld worden, moeten voldoende duidelijk zijn om aan de ondememingsraad de mogelijkheid te geven zich een oorclecl te vormen over de marktpositie
van de onderneming, hicrbij rekening houdend met het feit dat
sommige gegevens nood;:al;~lijkerwijzc konfidentiee'l zijn.
De punten 1, 2 en :J, die nauw met elkaar verbonden zijn.
beogen de ondernemingsraad in te Iichten, zowel over de sterkte
en de ontwikkelingskansen op de markt, als over de moeilijkheden
die de onderneming op dit gebicd ondervindt.
De punten 4 en 5 eisen niet dat de integrale tekst van de
bestaande kontrakten wordt bekendgemaakt. Alleen de kontraktuele bepalingen die een fundamentele en blijvende invloed uitoefenen op de toestand, de rendabiliteit of de stabiliteit van de onderneming moeten medegedeeld worden.
Het punt 6 dient een algemeen id~ te geven van de commercialisering van de produkten van de onderneming. De opsomming
van de elementen die met dit doel moeten verstrekt worden, wordt
bij wijze van voorbeeld verstrekt.
De uitsplitsing van de boekhoudkundige gegevens in verband met
omzetcijfers, zoals bepaald in punt 7, moet alleen verstrekt worden indien de boekhouding van de onderneming over dergelijke
uitsplitsing beschikt.
De mededeling van de kostprijzen en de verkoopprijzen, bepaald
in punt 8, heeft als voornaamste doel aan de ondernemingsraad
een beter oordeel te geven over de evolutic van de omzet, door
hem toe te laten er zich rekenschap van te geven in tioever deze
evolutie toe te schrijven is aan veranderingen van het verkoopvolume dan wel aan een evolutie van de prijzen.
Het is wenselijk dat de gegevens omtrent de marktpositie van
de onderneming en de evolutie ervan, bepaald in punt 9, wuden
medegedeeJd warden onder de vorm van percentages die het
marktaandeel van de onderneming aangeven.
De berekening van deze gegevens is in de meeste gevallen mogeJijk voor ondernemingen met een homogene produktie. Indien de
onderneming daarentegen een ruime \vaaier van produktcn vervaardigt, zal het dikwijls noodzakelijk blijken andere kwalitatieve
of kwantitatieve gegevens op te zoeken. die een gelijkwaardige
voorlichting aan de ondernemingsraad verstrekken.

13

Artikel 7.
De 'informatie betreffende de produktie en de produktiviteit
wordt verstrekt in tijdreeksen die lopen over vijf jaar, dit om de
ondernemingsraad in de gclegenheid te stel'len zich cen idee te
vormen over de evolutie binnen een bepaalde periode. Ook hier
zal de uitsplitsing per onderdeel medegedeeld worden voor lOver
deze uitsplitsing in de boekhouding van de onderneming wordt
voorzien.
Artikel 8.
De ontleding van en de commentaar bij deze dokumenten moeten de ondernemingsraad toelaten een inzicht tL krijgen over de
rendabiliteit van de onderneming en haar financHlIe positie, ondermeer aan de hand van gegevens omtrent de verhouding en het
verloop van de winsten ten opzichte van de eigen middelen.
Artikel 9.
De inlichtingen betreffende de budgetteringsmethode moeten
aIleen worden medegedeeld indien een dergeJijk beheer wordt toegepast.
Zo dit het gevaI is, moct de intormatie tegelijkertijd voldoende
syntetisch zijn om gemakkelijker door de leden \"an de ondernemingsraad gehanteerd te kunnen worden en voldoende gedet~jl
leerd ten einde de ondernemingsraad in staat te steIlen zijn taak
efficient te vervullen. met kennis van zaken.
Artikel 10.
Bet bleek bijlOnder b,:,langrijk de ondernemingsraad het midde\
ter hand te stelIen om de werknemers uitvoerig op de hoogle le
brengen van de gegevens in verband met het personeeL
Ook hier moeten de inJichtingen, voor zover beschikbaar, per
onderdeel gegeven worden.
Nader moet worden bepaald dat de gevraagde uitsplitsing.
inzonderheid inzake de bezoldiging van het directiepersoneeJ, niet
tot doel beeft individuele gegevens te doen kennen.
Artikel 1l.
De toekomstverwachtingen, waarvan sprake, slaan ondermeer
op de onderhandelingen die de onderneming voert met de Overheid, bijvoorbeeeld met het oog op het sluiten van een vooruitgangskontrakt voorzien bij de wet van 30 december 1970.
Er dient opgemerkt dat een ondernemingshoofd de mededeling
van sommige projekten, wegens de vertrouwelijke aard ervan,
kan uitstellen.
Artikel 12.
Het wetenschappelijk speurwerk wordt in het bedrijfsleven alsmaar belangrijker. Het ondernemingshoofd moet dus het hier
gevolgde beleid en de b-ereikte resultaten uiteenzetten.
Artikel 13.
Dit a rtilre I beoogt niet alIeen de Ieningen maar ook elke andere
bekomen vorm van overheidstegemoetkoming.
Artilrel 14.
De inlichtingen moeten de werknemers toelaten zich nauwkeurig in de hierarchie der onderneming te situeren, en terzelfdertijd de plaats tie kennen van de ondememing binnen de juridische. economische en financiele entiteit waarvan zij deel uitmaakt.
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HOOFDSTUK Ill. -

Jaorli;kse voorlichting

Artikel 15.
De jaarinfonnatie heeft tot doel de ondernemingsraad een
inz.icht te geven in de toestand en de evolutie van de onderneming en van de bestaande onderdelen tijdens het voorbi.ie
jaar. Door een vergeIijking met de basisinfonnatie en met de
resultaten van de voorgaande jaren, moet de jaarlijkse voorlichting de ondernemingsraad in staat stellen de evolutie te volgen
van de onderneming en van de onderdelen vanuit het door
de direktie gevoerde beleid. Het ware wenselijk de ve\strekte
inlichtingen aan te vuIIen met nationale of internationale statistische gegevens betreffende de bedrijfstak.
Deze inJichtingen, nodig voor een objektieve en opbouwende
bespreking van de vraagstukken in verband met de onderneming.
zijn ten andere van die aard dat zij helpen bij de totstandkoming van een kIimaat van vertrouwen binnen de schoot van
de onderneming.
Artikel 16.
De verplichting tot verstrekken en bespreken der jaarlijk,<;e
voorlichting binnen de drie maand volgend op de afsJuiting van
het boekjaar, komt tegemoet aan de bekommernis om de werknemers, langs de ondernemingsraad om, werkelijk aktuele gegeyens te verstrekken. Een grote vertraging terzake zou het bereiken
der beoogde doelstellingen schaden.
Is de onderneming echter een handelsvennootschap, dan is
de tennijn van drie maand overbodig : in dit geval volstaat
het dat de vergadering van de ondernemingsraad, gewijd aan de
Jaarlijkse voorlichting, gehouden wordt v66r de algemenc vergadering der vennoten. In een vrij groot aantal ondernemin:zen
is het inderdaad moeitijk de in dit hoofdstuk voor7.ienp inkhtmgen de verstrekken ·binncn de drie maand na de af,luiting
van het boekjaar : de algemene vergaderingeri word en dil,wijis
pas na die periode gehouden.
Artikel 17.
De bescheiden worden aan de leden van de ondernemingsraad overhandigd minstens vijftien dagen v66r de vergaderin~
voorzien voor hun bespreking. Op die manier kunnen zij kennlS
nemen van de ~schreven gegevens vooraleer zij de kommentaar
en de uitI:eg van het ondernemingshoofd horen.
.
De aktualisering van de basisin(onnatie brengt alle nJeuwe
dementen bij met betrekking tot de basisgegevens; deze medf'deling gebeurt onder dezelfde voorwaarden als deze voor de
ba ... isgegevens zelf.
Naast de jaarrckeningcn en het jaarverslag deelt het ondernemingshoofd eveneens het verslag van de revisor met betrekking tot de jaarrekening nee, indien dergelijk rapport in de
onderneming wordt opgesteld.
Artikelen 18 tot 22.
Deze artikelen vergen geen bij7.ondere kommentaar.
Artikel 23.
Indien het ondernemingshoofd de voorstelling van de jaarrekening wijzigt van het ene jaar tegenover het andere, moet
hij aan de leden van de on-::iernemingsraad voldoende uitleg verschaffen opdat zij in staat zouden zijn een syntetische maar
eveneens gedetaiIleerde vergeJijking te maken van deze rekeningen.
De regeling, in dit artikel voorzien, beantwoordt aan deze doelstelling.
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HOOFDSTUK IV. -

Periodieke voorlidtLing

Artikel 24.
Het doel van deze informatie is de ondernemingsraad in staat
te stellen bestendi'g de gang van zaken in het bedrijf te volgen.
Het is van belang dat de ondernemingsraad zich in de loop van
het jaar rekenschap kan geven van de mate waarin de vooropgestelde doelstellingen door de onderneming worden bereikt.
Daarom moeten de inlichtingen gegeven worden op een manier
die een vergelijking mogelijk maakt met de gegevens, verstrekt bij
de artikelen 4 tot 15 van dit besluit.
HOOFDSTUK V. -

Occasionele voorlichtillg

Artikel 25.
De occasionele voorlichting dient de leden van de ondernemingsraad op de hoogte te brengen van nieuwe gebeurtenissen die ten
zeerste belangrijk zijn voor het verder verloop van de onderneming.
Die gebeurtenissen kunnen het gevolg zijn van omstandigheden
onafhankelijk van de wil van het ondernemingshoofd : bijvoorbeeld.
brand in een produktieafdeling, een agressieve overname van het
beleid van de onderneming.
Ze kunnen ook het gevolg zijn van een beslLc;sing van de direktie
van de onderneming : bijvoorbeeld, fusie met een andere onderneming.
De occasionele voorlichting moet zo vroegtijdig mogelijk medegedeeld warden. Voor het geval het om een beslissing van het
ondernemingshoofd gaat, za! de ondernemingsraad in principe ingelicht worden voor het uitvoeren van deze beslissing.
Artikel 26.
Dit artikel vergt geen bijzondere kommentaar.
HOOFDSTUK VI. -

Mogelijkheid tot afwijking

Artikel 27.
Tegenover het vrij gedetailleerd karakter van de inlichtingen te
verstrekken door het ondernemingshoofd, lijkt het billijk afwijkingsmogeli.ikheden te voorzien inzake de plicht tot mededeling van
bepaalde gegevens; deze afwijking wordt in bepaalde gevallen
gerechtvaardigd door de noodwendigheden van het commercieel
beleid en in het bijzonder door de concurrentiele marktpositie van
de onderneming.
Artikel 28.
Het komt niet toe aan het ondernemingshoofd te oordelen of een
afwijking al dan met vereist is.
De aanvragen tot afwijking moeten goedgekeurd worden door
cen ambtenaar. door de Minister van Economische Zaken aangeduid. die een beslissing zal nemen na raadpleging van een Comite
ad hoc, opgericht in de schoot van de Centrale Raad voor het
Bedrijfsleven. Dit Comite zal. zo nodig. beroep doen op experten
van de bevoegde Bedrijfsraad.
Omdat de bemiddeling van deze ambtenaar in feite slechts noodznkelijk is bij gebrek aan unaniem akkoord van de betrokken partijen, wordt duidelijk bepaald dat hij een verzoek om afwijking
niet zal mogen weigeren indien de ondernemingsraad en het Comite
ad hoc beide hun unanieme instemming hebben geuit. Om elke
willekeur uit te schakelen, moet iedere beslissing met redenen
omkleed zijn.
Artikel 29.
Zelfs wanneer een afwijking werd toegestaan, dient niettemin
informatie verstrekt te worden, hetzij onder een meer algemene
vorm, hetzij na het verstrijken van een bepaalde termijn.
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HOOFDSTUK VII
Bepalingen betreffende de inliclltil1gen in het algellleen
Artikel 30.
Het ondernemingshoofd zal wcl te verstaan er dienen voor h~
zorgen dat de inlichtingen in e2n verstaanbare taal medegedeeld
worden, en dat de verstrekte gegevens coherent en vergelijkbaar
in de tijd zijn.
Artikel 31.
Het ondernemingshoofd beschilct over de mogeli.ikheid de tijd
die moet besteed wordf'_'1 aan het onderzoek van de voorlichting
te spreiden over een bepaald aantal vergaderingen met bepcrkte
duur, naargelang de noodwendigheden van de dienst.
HOOFDSTUK VIII
Voorlichtirzg va/1 het personeel van de oncierneming
ArtikeJen 32-33.
De voorlichting van het personeeJ van de onderneming is het
fundamenteel oogmerk dat de mededeJing van inlichtingen aan de
ondernemingsraad rechtvaardigt.
Om de opdracht die hem werd toevertrouwd tot een goed einde
te brengen beschikt de ondernemingsraad over gedetaillecrde
informatie die, in bepaaJde gevallen, vertrouweJijk kan zijn.
Daarom is het van kapitaal beJang dat de leden van de ondernemingsraad de deontologische regels eerbiedigen. De werknemersorganisaties hebben een belangrijke taak te vervulIen om de absolute noodzaak te doen inzien van het beroepsgeheim, voor de goede
werking van de ondernemingsraden.
Om tegemoet te komen aan de noodzaak bepaalde inlichtingen
vertrouwelijk te houden, werd in artikeJ 33 bepaald dat het
ondernemingshoofd het vertrouwelijk karakter van bepaaJde inlichtingen kan benadrukken.
In geval van onenigheid hieromtrent in de schoot van de
ondernemingsniad is de ambtenaar bedoeld in artikel 39 bevoegd
om te beslissen.
Anderzijds, met het oog op de voorlichting van het person eel
moeten de werknemersvertegenwoordigers wel te verstaan de
mogeJijkheid hebben om buiten de vergaderingen, kontakten te
onderhouden met het personeel en de kaderleden ten einde hun
opdracht van vertegenwoordigers van het person eel in de ondernemingsraad naar behoren te vervulIen.
Deze bepaJingen verlenen nochtans niet aan de vertegenwoordigers van de werknemers het monopolie van de informatie van het
personeel.
HOOFDSTUK IX. - Het betrekken van deskundigen
bij zekere werkzaamheden van de ondernemingsraad
Artikelen 34 tot 36.
Deze artikelen vergen geen bijzondere kommentaar.
HOOFDSTUK X. -

Sancties

Artikel 37.
Dit artikel vergt geen bijzondere kommentaar.
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HOOFDSTUK XI. -

Op/teffingsbepalingen

Artikel 38.
Dit artikel 'vergt geen bijzondere kommentaar.
HOOFDSTUK XII. -

Eindbepalingen

Artikelen 39 tot 42.
Deze artikelen vergen geen bijzondere kommentaar.
Ik heb de eer te zijn,
SIre,
van Uwe Majesteit,
de zeer eerbiedige
en zeer getrouwe dienaar,
De Minister van Economische Zaken.
27 NOVEMBER 1973

Koninklijk besluit houdende reglementerirl!'
van de economische en financH!le inlichting"'en
te verstrekken aan de ondernemingsradcn

BOUDEWIJN, Koning der Selgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 20 september 1948, houdende organisatie
van het bedrijfsleven, inzonderheid op de artikeien 14, 15, 25, 26
en 27;
Overwegende dat de economische en sociale conferentie van
23 februari en 16 maart 1970, in punt 4 van zijn besluiten de
noodzaak heeft benadrukt om, iangs de ondernemingsraden om, een
meer efficH!nte informatie van de werknemers te verzekeren vooral
op economisch en financieel gebied;
Gelet op het advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoOrdineerd op
12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, eerste lid;
Gelet op de hoogdringendheid;
Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken en
op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
Hebben Wij besloten en besiuiten Wij :
HOOFDSTUK I. -

Algemene bepalingen'

Artikel 1. Het ondernemingshoofd of zijn afgevaardigde die hem
bindt, moeten aan de ondernemingsraad de economische en financiele voorJichting, die betrekking heeft op de onderneming zoals
omschreven bij artikel 14 van de wet van 20 september 1948,
overmaken.
Zij wordt in voorkomend geval. aangevuld
1 met inlichtingen van dezelfde aard over de juridische enti·
teit waarvan de onderneming deel uitmaakt;
2' met inlichtingen over de economische of financHqe entiteit
waarvan de onderneming deel uitmaakt.
0
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HOOFDSTUK X. -

Sancties

Art. 37. De inbreuken op dit koninklijk besluit zuIlen worden
opgespoord, vastgesteld en bestl'aft overeenkomstig de bepalingen
van de wet van 20 september 1948.
HOOFDSTUK XI. -

Opheffingsbepalingen

Art. 38. Het koninklijk besluit van 27 november 1950, genom en
ter uitvoering van de wet van 20 september 1948 houdende or~a
nisatie van het bedrijfsleven, en in het bijzonder van artikel 15,
b, ervan, is opgeheven.
HOOFDSSTUK XII. -

Einclbepalingen

Art. 39. De ambtenaren door de Minister van Economische
Zaken aangesteld, zijn belast met het toezicht op de uitvoering
van de besJissingen van de sectie IV van de wet van 20 september 1948, en in het bijzonder op de uitvoering van de bepalingen
van dit besluit.
Art. 40. De Minister van Economische Zaken brengt elk jaar bij
de Centrale Raad voar het Bedrijfsleven verslag uit over de toepassing van deze regeling.
Art. 41. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1974.
Art. 42. Onze Minister van Economische Zaken is belast met
de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 27 november 1973.

BOUDEWIJN
Van Koningswege :
De Minister van Economische Zaken,
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De basisinformatie wordt toegelicht en besproken tijdens een
vergadering die met dit doel wordt samengeroepen, ten minste
vijftien dagen en hocgstens twee maand na het overhandigen van
de bescheiden.

Art. 5. De inlichtingen bepaald bij artikel 4, a, betr~ffende het
statuut van de onderneming of, eventueel, van de juridische,
economische of financH!le entiteit waarvan zij deel uitmaakt.
bevatten ten minste :
1° haar juridische vorm;
2° haar statuten en de eventuele wijzigingen ervan;
3° haar leiding;
4° haa' financieringsmiddelen op halflang~ en lange termijn,
en voornamelijk,· de economische en financil:He betrekkingen die
zij onderhoudt met andere juridische, economische of financH!le
entiteiten, evenals de aard van deze betrekkingen;
5~ eventueel het bestaan en de aard van de overeenkomsten en
akkoorden die fundamentele en duurzame gevolgen hebben voor
de toestand van de onderneming.
Art. 6. De bij artikel 4, b, bepaalde inlichtingen betreffende de
concurrentiepositie op de markt van de onderneming of van de
juridische entitei~ waarvan zij deel uitmaakt, bevatten op zijn
minst :
lOde voornaamste nationale en internationale concurrenten
waarmede de onderneming rekening moet houden;
2" de concurrentiemogelijkheden en -moeilijkheden;
3° de afzetgebieden;
4' de aan- en verkoopcontracten en -akkoorden die fundamentele en duurzame gevolgen hebben voor de onderneming;
5" de verschillende types van overeenkomsten afgesloten met
het Ministerie van Economische Zaken, zoals programma-, vooruitgangs-, herstructureringsovereenkomsten;
6 de elementen die moeten toelaten een algemeen inzicht te
krijgen in de wijze waarop de produkten van de onderneming
gecommercialiseerd warden, zoals de distributiekanalen, de ver·
kooptechnieken, beduidende gegevens betreffende de distributie·
marges;
7° de boekhoucikundige gegevens in ve~-band met de omzet, en
zijn evolutie over vijf jaar, met aanduiding, percentsgewijze, van
het aandeel dat respectievelijk op de binnenlandse markt, in de
E.E.G.-Ianden en in de andere landen verwezenlijkt wordt.
Wanneer de onderneming verscheidene onderdelen omvat, zal,
in voorkomend geval, een uitsplitsing per onderdeel van de gegeyens verstrekt word en;
S' een overzicht van de kostprijzen en verkoopprijzen per een·
heid, waarin wllen worden verstrekt, voor zover mogeIijk per een·
heid, het niveau en de evolutie van die prijzen.
Indien het niet r.logelijk is cl .,j ielijke inlichtingen te verschaf.
fen zullen de ondernemingshoofden gegevens verstrekken over de
evolutie van de kostprijzen per groep van produkten of per onderdeel, of voor een aantal representatieve produkten;
n

9- de marktpositie van de onderneming en de pvolutie ervan iA
het binnenland, de Europese Gemeenschap en de andere landen.
eventueel per onderdcel.
Art. 7. De inJichtingen betreffende de produktie en de produkti..
viteit bepaald bij artikel 4, C, bevatten ten minste:
1°. de evoItilie van de produktie f uitgedrukt in volume, getal of
gewlcht evenals in waarde en toegevoegde waarde;
2 n de aanwending van de economische produktiecapaciteit;
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3· de evolutie van de produktiviteit. om meer bepaald de to~
gevoegde waarde per arbeidsuur of de produktie per. werknemer
in het licht te ste!Jen.
De gegevens moeten verstrekt worden in de vorm van tijdreeksen die lopen over vijf jaar. Zij moeten, eventueel, per onderdee! verschaft worden.
Art. 8. De inlichtingen betreffende de financiele structuur van
de onderneming, of van de juridische, economische of financH:!!e
entiteit waarvan zij dee! uitmaakt bepaald bij artikel 4, d, bevat.
ten ten minste :
1· een verklaren..ie commentaar van het gebruikte rekening.
stelsel.
De uitleg moet voldoende gedetaiIJeerd zijn opdat het mogelijk
zou zijn een inzicht te krijgen in de jaarrekening;
2~ een ontledin~ van de financH:!le structuur door middel van
een vergelijking met commentaar van de jaarrekeningen van de
vij f laatste jaren.
Art. 9. De inlichtingen betreffende de aangewende budgetteringsmethode 'e:1 de kostprijsberekening, bepaald bij artikel 4, e, bevat.
ten ten minste :
1- de budgetteringsmethode en de toelichting van de wijze
waarop het budget wordt aangewend als algemeen beheersinstrument van de onderneming;
2" de berekeningsmethode van de kostpl'ijs;
3" voldoende gegevens nopens de structuur van de kosten en
de spreiding ervan om de ondernemingsraad in staat te stellen
de evolutie van de kostprijzen en van de onderscheiden bestanddelen ervan te volgen, en zich hieromtrent met kennis van zaken
een mening te vormen.
De verdeling van de kosten zal geschieden. hetzij per produkt.
hetzij per onderdcel, volgens de in de onderneming toegepaste
methodes.
Ingeval een or.derneming geen inlichtingen ka:: mededelen over
de kostenstructuur per produkt, zal het ondernemingshoofd gegevens verstrekken betreffende groepen van produkten of betreffende
een aantal representatieve produkten van de onderneming.
Art. 10. De gegevens in verband met de personeelskosten.
bepaaJd bij artikel 4, t, warden uitgesplitst per:
kosten verbonden "'lan de personeelsdienst en de sociale dienst;
vergoeding van het personeel, uitgesplitst per werknemers
bedienden, directiepersoneel;
wettelijke sociale lasten die ten laste vallen van het onder~
nemingshoofd;
kosten voor verzekeringen tegen arbeidsongevallen;
sociale lasten voortspruitend uit conventionele bepalingen;
aanvullende ouderdomsve rzekering;
andere sociale lasten en extralegale voordelen.
In voorkomend geval zul1en die gegevens per onderdeel worden
verstrekt.
j

Art. 11. De voorlichting in verband met het programm2 en de
algemene toekomstverwachtingen van de onderncming, of van
de jttridische, economische of financH!le entiteit waarvan zij deel
uitmaakt, bepaald bij attikel 4, g, strekt zich uit tot alle aspecten
van de activitcit van de onderneming, inzonderheid de industrH!le,
financiele, corn merciele, sociale aspecten en het speurwerk, met
inbegrip van de vooruilzichten inzake haar verdere uitbouw en
inlichtingen over de financiering van de voorgenomen investeringen.
Art. 12. De inlichtingen betreffende het wetenschappelijk speUl"
werk, bepaald bij artikel 4, h, hebb~n, in aJgemene zin, betrekking
op het terzake gevoerde en in het vooruitzicht gestelde l:i..ieid.
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UiUeg zal verstrekt warden onder meer over de aangewenda
middelen. de personen en in5teIIingen gelast met het speurwerx
en over de orH!ntering van het speui-werk.
Art. 13. De inlichtingen in verband met de overheidstegemoet·
komingen, bepaald bij Clrtikel 4, l. slaan zowel op de aard en de
omvang van de ontvangen tegemoetkomingen als op de eraan
verbonden voorwaarden, en de bestemming die ze hebben gekre.
gen. onvcrminderd de regelingen genomen ter uitvoering van
artikel 37, lid 2 en lid ;'1, van de wet van 30 decernber 1970
betreffende de economische expansie.
Art. 14. Het organig ram, wanrvan sprake in artikel 4, j.
beschrijft en verklaart de interne organisatie, de hierarchi~che
structuur, de verdeling van de bevoegdheden en de verantwoorde_
lijkheden in de schoot van de 0nderneming.
Bij het organigram wordt een plan gevoegd van de ondernerning, alsmede een tabel van de organisatie van de juridischc.
economische of financiele entiteit waarvan de onderneming deel
uitmaakt; deze tabel moet toelaten de onderneming te situeren
in de schoot van de entiteit.
HOOFDSTUK Ill. -

De jaarlijkse voorlichting

Art. 15. De jaarlljkse voorlichting heeft ten doel de ondernemingsraad in te lichten zowel omtrent de toestand en de evo:utie van de onderneming tijdens het voorbije jaar, als omtrent
de objectieven die in het vooruitzicht worden gesteld Voor het
volgende jaar, en de perspectieven v~~r de daaropvolgende jaren.
Deze voorIichting wordt in voorkomend geval per onderdeel Verstrekt.
Deze voorlichting licht de ondernemingsraad in orntrent het
verschil dat bestaat tussen de nagestreefde objectieven en de
verwezenlijkingen.
Zij is er voornamelijk op gericht de ondernemingsraad in staat
te stellen zich een oordeel te vormen over de financiele stabiliteit
van de onderneming. haar Jiquiditeit en haar rentabiliteit, alsmede
over de vooruitzichten terzake van de werknemers.
Art. 16. De jaarlijkse voorJi.chting moet verstrekt en besproken
worden in de loop van de drie maanden die volgen op het afsluiten
van het dienstjaar.
Indien de onderneming of de juridische entiteit waarvan zij
deel uitmaakt opgerici1t is onder de vorm van een vennootschap,
heeft de vergadering van de ondernemingsraad, gewijd aan het
onderzoek van deze voorlichting, verplicht plaats v66r de algemene vergadering tijdens welke de vennoten zich uitspreken over
het beheer en de jaarrekeningen. Het verslag van deze ver?ade ring wordt aan de vennoten medegedeeld ter gelegenheid van
voornoemde algemene vergadering.
Art. 17. De bescheiden die betrekking hebben op de jaarli,ikse
voor:ichting worden aan de led_(":. "van de ondernemingsraad overgemaakt ten minste vijftien dagen v66r de vergadering belegd
om deze voorlichting te onderzoeken.
De documenten ~"\evatten ten minste :
1n een geschreven verslag waal"in de basisinformatie, voorgeschieven in de artikeJen 4 tot 14, wordt bijgewerkt;
2° een exemplaar van de balans, van de winst- en verIiesrekening. de bijlage, het jaaroverzicht, en, eventueel van het rapport
van de revisor.
Art. 18. Bet ondernemingshoofd verstrekt toeIichting en comrnentaar bij bet gesch~ven verslag dat de basisinformatie aanvult.
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Zijn commentaar heeit vooral betrekking op de wijzigingen die
zich hebben voorgedaan en de factoren die ze hebben veroorzaakt,
alsmede op de, om reden van deze wijzigingen, genom en en te
nernen maatregelen.
Art. 19. Het ondernemingshoofd licht de balans toe, rnaakt de
vergelijking met de balansen van de voorgaande twee dienstjaren en geeft uitleg over de wijzigingen die zich hebben voorgedaan.
Hij commentarieert vooral :
lOde wijzigingen in hpt maatscLappelijk vermogen;
2 n de wijziging en de bestemming van de reserves;
3" de gedane afschrijvingen met vermelding van hun aard, hun
belang en hun evolutie;
4" de wijzigingen .n de schuldcnlast volgens de aard van de
schuldeisers en de aflossingstermijn, evenals de terugslag van
deze wijzigingen op de activa;
5" de wijzigingen van d~ vaste activa;
6" de wijzigingen in het reallseerbare;
7" de wijzigingen il1 het beschikbare;
8° de solvabiliteit en de renta~i1iteit van de onderneming aan
de hand van de ratio's, met toelichting over de aangewende
gegevens.
Art. 20. Het ondernemingshoofd verstrekt toeIichting bij de
winst- en verliesrekening, maakt de vergelijkin~ met de winst- en
verliesrekening van de twee voorafgaande jaren, en geeft uitleg
over de wijzigingen (lie zich hebben voorgedaan.
Hij commentarieert vooral :
1- de evolutie lan het niveau van de verschillende inkomsten
en van de verschillendp. uitgaven;
2° de winstverdeling;
3° de manier waarop de onderneming haar eventueel verlies
zal aanzuiveren;
4° het bedrag van de vergocding<!n toegekend, tijdens het
ienstjaar, aan de leden van de beheers-, bestuurs- en controleorganen;
5° de evolutie van de rcntabilileit van de onderneming op basis
van ratio's, met commentaar bij de gebruikte gegevens.
Art. 21. Ingeval de onderneming deel uitmaakt van een juridische, economische of financiele entiteit, die een geconsolideerde
of gedeelteJijk geconsolideerde jaarrekening opmaakt zulIen de
bestanddelen en'an eveneens aan de ondernemingsraad word en
medegedeeld.
Art. 22. Wanneer de gegevens betreffende de winst- en verliesrekening per onderdeel worden opgemaakt, moeten ze eveneens
worden verstrekt.
Art. 23. Wanneer de balans en de winst- en verliesrekening
werden opgemaakt volgens een ander schema dan datgene dat
gewoonlijk wordt aangewend, zullen het nieuwe schema en de
draagwijdte van de wijzigingen in detail aan de ondernemingsraad
word en uitgelegd.
In elk geval zal, voor het eerste jaar waarin dit schema wordt
aangewend, de transpositie zoveel mogeJijk gebeuren vanuit de
rekeningen zoals zij vroeger werden opgemaakt.
HOOFDSTUK IV. -

De periodieke voorlichting

Art. 24. De periodieke voorlichting moet ten minste om de drie
maand worden verschaft. Zij moet de ondernemingsraad in staat
stelIen de gang van zaken in de onderneming te volgen en zich
rekenschap te geven van de mate waarin de streefcijfers werden
bereikt.
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Zij verschaft de inlichtingen, met name over het te verwachten
verloop van de afzet, van de bestellingen, van de markt, van de
produktie, van de kosten en van de kostprijzen. van de voorraden,
van de produktiviteit en van de tewerkstelling. alsmede van de
uitvoering van het programma van de onderneming.
Desgevallend worden de inlichtingen inzake het beheer bij middel van budgettering en eventueel per objectief medegedeeld.
De overeenkomstig dit artikel verschafte inlichtingen, moeten
op geldige wijze kunnen vergeleken w(lrden met de op grond van
de artikelen 4 en 15 verstrekte gegevens.
Een schriftelijke samenvatting van de voorlichtlng, met cijfersgegevens en de nodige elementen om deze te interpreteren wordt
aan de leden van de ondernemingsraad mede~edee!d viiftien dagen
v66r de verg:Jdering met op de agenda het onderzoek van deze
voorlichting.
De bij onderhavig artikel beoogde voorlichting wordt desgevaIlend per onderdeel verstrekt.
HOOFDSTUK V. -

De occasionele voorlichting

Art. 25. Occasionele voorlichting wordt aan de ondernemingsraad verstrekt, zonder het ogenblik van de periodieke voorlicltting
af te wachten :
1° telkens zich gebeurtenissen voordoen die een beIangrijke
weerslag kunnen hebben nD de onderneming;
2° in alle gevallen waarm interne beslissingen die een belangrijke weerslag kunnen hebben op de onderneming tot stand komen.
Zo mogeli.ik worden deze beslissingen medegedeeld alvorens ze
worden uitgevoerd.
Deze voorJichting wordt desgevallend per onderdeel verstrekt.
Art. 26. De mededeling van de occasionele voorlichting gaat
vergezeld van een commentaar betreffende de mogeJijke gevoll!en
die de gebeurtenis of de besllsslng kunnen hebben v~~r de ontwikkeling V:lI1 de activiteiten van de onderneming en voar de toestand van de werknemers.
Wanneer de vaorl!chtlng becijferde gegevens bevat, za) een
schriftelijke samenvattfng ervan aan elk der leden van de ondernemingsraad word en overhandigd.
HOOFDSTUK VI. -

Mogelijkheden tot af\\,'i;king

Art. 27. Wanneer het verstrekken van een inlichting in de
voorgeschreven vorm en binnen de bepaalde termijn een
nadeel kan berokkenen aan de onderneming, kan het ondernemingshoofd gemachtigd wo-den af te wijken van het principe van
de verplichte bekendmaking wat de hiernavolgende punten
betreft :
lOde gegcvens betreffende de distributiemarges;
2" de mededeling van de omzet in absolute waarde en zijn uitsplitsing ervan per onderdeel;
3" het niveau en de evolutie van de kostprijzen en van de verkoopprijzen per eenheid;
4" de gegevens omtrent de verdeling van de kosten per produkt en per onderdeel;
5" inzake programm& en algemcne toekomstvooruitzichten van
de ondernemingen in de distributiesector de voorgenomen inplanting van nieuwe verkooppunten;
6° de inlichtingen in verband met het wetenschappelijk speurwerk;
7° de uitsplitsing per onderdeel van de gegevens betrefiende de
winst- en verliesrekening.
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Art. 28. Het aanwenden van dcze mogelijkheid tot afwijking
is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van een van
de ambtenaren, aangewezen overeenkomstig artikel 39 van dit
besluit.
Het verzoek tot afwijking moet met redenen omkleed zijn. Bij
het verzoek worden alle documenten gevoegd, nodig om de
gegrondheid ervan te beoordelen en het uittrekseI van de vergadering van de ondernemingsraad tijdens dewelke het ondernemingshoofd voorafgaandeIijk het voorwerp van de inlichtingen
heeft medegedeeld waarvoor een verzoek tot afwijking is ingediend.
De goedkeuring van het verzoek wordt verleend of geweigerd
na raadpleging van een Comite ad hoc, gevormd in de schoot
van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven : de samensteIling
de bevoegdheid en de werkingsmodaliteiten van dit Comite wllen bij ministerieel besluit worden omschreven.
Het verzoek kan niet worden geweigerd wanneer het eenparig
advies van het Comite ad hoc de door de ondernemingsraad
ter gelegenheid van de mededeling waarvan sprake in lid 1
gebeurlijk uitgedrukte eenparige instemming bevestigt. Elke
besJissing van de bevoegde ambtenaar moet :r:net redenen
omkleed zijn.
Art. 29. De bevoegde ambtenaar brengt het ondernemingshoofd
en de secretaris van de ondernemingsraad op de hoogte van haar
beslissing.
Wanneer de inlichtingen niet in de voorgeschreven vorm kunnen
verleend worden, worden andere gegevens, van aard om een
gelijkwaardige voorlichting te verschaffen, medegedeeld aan de
ondernemingsraad.
Ingeval de inlichtingen niet onm:ddellijk kunnen verstrekt worden, zal het ondernemingshoofd er mededeling van geVE'n na verloop van een termijn door hem n:':lUwkeurig aangegeven en bekendgemaakt aan de bevoegde ambtellaar.
HOOFDSTUK VII
Bepalingen betreffende de inlichtingen in het algemeen

Art. 30. De inlichtingen die samenhangend moeten zijn en vergelijkbaar in de tijd, worden toegelicht en maken het voorwerp
uit van een gedachtenwisseIing.
De leden van de ondernemingsraad hebben de· gelegenheid tijdells de vergaderingen .aantekeningen te maken, om aanvuJlende
inlichtingen te verzoeken, vragen te stellen, kritiek uit te brengen,
voorstelJen te doen en meningen naar voren te brengen.
Om de continuIteit van het gesprek te verzekeren, zal het
ondernemingshoofd, hetzij onmiddellijk, hetzij tijdens de volgende
vergadering, mededelen welk gevo]g hij denkt te geven of ge~e·
ven heeft aan de vragen, de kritiek, de adviezen, en de geUlte
voorsteJlen of bedenkingen.
Art. 31. De economische en financit!le voorIichting zal onder·
zocht word en tijdens bijzondere veI;"gaderingen van de ondem~
mingsraad, beJegd buiten zijn normale biieenkomsten.
Een volgende aantal uren zal moeten word en besteed a~n .het
onderzoek ~n van de basisgegevens ~n van de jaarIijk:~ m]~ch.
tingen. V~~r elk van die categorie inlichtingen moet op IIJn mu-: st
een totaal van 8 uur worden voorzien.
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HOOFDSTUK VIII

Voorlichting van het personeel van de onderneming
Art. 32. De vertegenwoordigers van de werknem~rs in de
schoot van de ondernemingsraad moeten voor de voorlichting van
het personeel van de onderneming zorgen, aan de hand van de
inlichtingen die hun worden medegedeeld, er over wakend dat
deze met de nodige discretie worden gehanteerd, ten einde de
belangen van de ondernemingen niet te schaden.
Elke schriftelijke mededeling gedaan door een lid van de ondernemingsraad bij toepassing van voorgaande· alinea moet voorafgaandeJijk bij de secretaris van de ondernemingsraad neergelegd
worden.
Art. 33. Ter gelegenheid van zijn mededeling aan de ondernemingsraad doet het ondernemingshoofd, wanneer het geval zich
voordoet, het vertrouwelijk karakter van zekere inlichtingen
opmerken waarvan de verspreiding een nadeel aan de onderneming zou kunnen berokkenen.
In geval van onenigheid hieromtrent in de schoot van de ondernemingsraad zal het vertrouwelijk karakter van deze inlichtingen
onderworpen zijn aan de goedkeuring van een van de ambtenaren
beoogd in artikel 39. Deze goedkeuring wordt verleend of geweigerd overeenkomstig de bij artikel 28 voorgeschreven procedure.

HOOFDSTUK IX

Het hetrekken van deskundigen hi; zekere werkzaamheden
van de ondernemingsraad
Art. 34. Deskundigen mogen bij .zekere werkzaamheden van de
ondernemingsraad b rokken worden, hetzij om over te gaan tot
een aanvullend onder.lOek in verband met de meJegedeelde gegeyens, hetzij met het oog op het verstrekken van ophelderingen
aan een van de partijen van de ondernemin~sraad met betrekking
tot bepaalde technische aspecten, en dit onder de volgende voorwaarden :
1° wanneer het erom gaat deskundi~en met studies of navorsingswerk te belasten, is het akkoord van beide partijen in de
ondernemingsraad noodzakelijk;
2' als een partij het nuttig acht een of meer deskl1ndigen uit te
nodigen om haar voor te Jichten over zekere technische aspecten,
dient zij de ondernemingsraad daarvan in kennis te stelIen.
De andere partij heeft de mogelijkheid tot wraking.
DezeJfde partij zal slechts tweemaal van die mogelijkheid
gebruik mogen maken. Mocht na gebruikmaking van deze mogelijkheid een meningsverschil blijven bestaan, dan wordt de aanwijzing van de voorgedragen deskundige aan een der bij artikel 39
bedoelde ambtenaren, overeenkomstig de bij artikel 28 voorgeschreven procedure, ter goerkeuring voorgelegd.
In de zin van dit artikel vers~aat men onder « partijen »
enerzijds de personen bedoeld bij artikel 16, a, en anderzijds de
personen bedoeld bij artikel 16, b, van de wet van 20 september 1948, houdende organisatie van het bedrijfsleven.
Art. 35. Elk van de partijen van de ondernemingsraad kan zonder formaliteiten deskundigen uitnodigen op voorbereidende vergaderingen, hetzij tl1ssen de leden die de werknemers vertegenwoordigen, hetzij tussen de leden die het ondernemingshoofd vertegenwoordigen.
Art. 36. De deskundigen zijn gehouden tot het beroepsgeheim.
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HOOFDSTUK X. -

Sancties

Art. 37. De inbreuken op dit koninklijk besluit zuIlen word en
opgespoord, vastgesteld en bestraft overeenkomstig de bepalingen
van de wet van 20 september 1948.
HOOFDSTUK XI. -

Opheffingsbepalingen

Art. 38. Het koninklijk besluit van 27 november 1950, genomen
ter uitvoering van de wet van 20 september 1948 houdende orsanisatie V3n het bedrijfsleven, en in het bijzonder van artikel 15,
b, ervan, is opgeheven.
HOOFDSSTUK XII. -

EinclbepaUngen

Art. 39. De ambtenaren door de Minister van Economische
Zaken aangesteld, zijn belast met het toezicht op de uitvoering
van de beslissingen van de sectie IV van de wet van 20 september 1948. en in het bijzonder op de uitvoering van de bepalingen
van dit besluit.
Art. 40. De Minister van Economische Zaken brengt elk jaar bij
de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven verslag uit over de toe.
passing van deze regeling.

Art. 41. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1974.
Art. 42. Onze Minister van Economische Zaken is beJast met
de uitvoering van dit besJuit.
Gegeven te BrusseJ, 27 november 1973.

BOUDEWIJN
Van Koningswege :
De Minister van Economische Zaken,

27

B.l
VERZEKERINGSWEZEN : K.B. VAN 3 JULI 1980 WAARBIJ ALGEMEEN VERBINDEND WORDT VERKLAARD DE c.a.o. VAN 18 DECEMBER 1979, GESLOTEN IN HET PARITAIR COMITE VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN,
HOUDENDE UITVOERING VAN EEN SPECIALE REGELlNG INZAKE INLICHTINGEN TE VERSTREKKEN AAN DE ONDERNEMINGSRADEN.
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JULI 1980. Koninklijk besluit waatbij algemeen vetbind end wordt vetklaard de coUectieve atbeidsovereenkomst
van 18 december 1979, gesloten in het Paritair Comite voor het
verzekeringswezen, houdende invoering van een speciale regeling inzake inIichtingen te verstrekken aan de ondernemingsraden
BOUDEWIJN, Koning der Belgen,
Aan alien die nu zijn en hierna wezen zuHen, Onze GroeL

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites, inzonderhe id op artikel 28;
Gelet op het verzoek van het Paritair Comite voor het verzekeringswezen;
Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en
Arbeid,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. AIgemeen verbindend wordt verkIaard de aIs bijlage
overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 18 decembel' 1979, gesloten in het Paritair Comite voor het verzekeringswezen, houdende invoering van een speciale regeling inzake inHchtingen te verstrekken aan de ondernemingsraden.
Art. 2. Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast
met de uitvoering van dit besluiL
Gegeven te Brussel, 3 juli 1980.

BOUDEWIJN
Van Koningswege :
De Minister van Tewerkstelling en Arbeid,

Bijlage
Paritair Comite voor het verzekeringswezen
Collectieve arbeidsovereenkonlst van 18 december 1979
Invoering van een speciale regeling
inzake inlichtingen te verstrekken aan de ondernemingsraden

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemlngen welke ressorteren onder het Paritair Comite voor het verzekeringswezen.
Art. 2. Deze collectieve arbeidsovereenkoll1st he eft tot doel de
toepassingsmodaliteiten van het koninklijk besluit van 27 novcmbel' 1973 houdende I'eglementering van de economische en financiele inlichtingen te verstrckken aan de ondernemingsraden, te
vcrduidelijkcn wannecI' zich bijzondere gevallen voordoen, eig~n
aan de specifieke activiteiten van de verzekeringsondernemingen.
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Deze collectieve arbeidsovereenkomst tornt niet aan de algcmene principes van voornoemd koninklijk besluit, is beperkt tot
de specifieke problemen eigen aan de sector en de omschreven
oplossingen bevatten een minimumbasis van informatie, ongeacht
de ruimere toepassingen in sommige ondernemingen.
Art. 3. Dc oplossingen voor de gestelde problemen worden in
deze coJJectieve arbeidsovereenkomst opgenomen volgens de rangorde van de artikelen van het voornoemde koninklijk besluit :
A. Artikel 1. De bepaling van <r onderdelen », waarover, volgens het koninklijk besluit, de beschikbare informatie moet worden verstrekt, behoort tot de bevoegdheid van elke ondernemingsraad in het bijzonder.
Bij ontstentenis van een beslissing van de ondel'llemingsraad,
stemrnen de ~ onderdelen » overeen met de vijf volgende verzekeringstakken, zoals bepaald door de Controledienst voor de verzekeringen of het Ministerie van Sociale Voorzorg : arbeidsal1gevallen, leven, burgerlijke aansprakelijkheid auto, verzckeringcn
van alle andere risico's zoals « brand, ongevalIen en diverse risico's », wettelijk pensioen.
B. Art. 2. Dit artikel is van toepassing op de ondernemingcn
van de sector, zowel de ondernemingen welke vallen onder de
Belgische wetgeving als de filialen van buitenlandse ondernemingrn welke in Belgie verzekeringsactiviteiten uitvoeren.

C. Art. 5. 1" en 2". De basisinformatie omvat bovendien de
tcksten van de aan de onderneming verleende toelatingen, evenals de teksten van de wetten, besluiten en omzendbrieven betrcffende de reglementering van de takken waarvo()l' toelating werd
bekomen.
- 4° a) Zowel het eigen kapitaa:l, het maatsohappelijk ka.pitaal en de reserves (andcre dan de technische reserves), als de
kningcn op halflange en lrmge termijn moeten worden medegedeeld, alsook doe lijst van de voornaamste aand~l'houders
(cfr. b hieronder, indien het een onderneming met aandelen
betreft):
Zij bevat eveneens de gegevens betreffende de door de omlerneming verworven financiele deelneming in het __ <1pitaal van
andere ondernemingen en de financiele deelneming van and ere
ondernemingen in haar eigen kapitaal, op voorwaarde dat deze
aandelen worden aangewend tot het scheppen van duurzame banden en dat ze op een of andere wijze de mogelijkheden bieden
de eeonomische bedrijvigheid van de onderneming na te gaan.
b) Indien het een onderneming met aandelen betreft, bevat de
basisinformatie de lijst van de aandeelhouders die elk het equivalent bezitten van 5 pet. van het kapitaal en met opgave van minimaal vij f namen.
Van de aandeelhouders die meer dan 5 pet. van het kapitaal
bezitten, wordt het benaderend aantal van hun aandelen
opgegeven.
c) Ter verduidelijking wordt bepaald dat de technische reserves van een verzekeringsonderneming c: voorzieningen ~ zijn en
geen financieringsmiddelen van de onderneming.
De betreffende informaties word en verstrekt volgens de bepaIingen van artikeI 8, 2", van het koninklijk bes'luit.
- 5" Onder « het bestaan en de aard van overeenkomsten en
akkoorden welke fundamentele en duurzame gevolgen hebben
voor de toestand van de onderneming ~ verstaat men onder
andere de opgave en algemene omschrijving van de onderschrijvingsakkoorden met andere ondernemingen, akkoorden betreffende de algemp.ne v.ertegenwoordiging van buitenlandse ondernemingen en betreffende de reehtstreekse samenwerking met
andere ondernemingen.
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De herverzekeringsovereenkomsten komen hierbij niet in aanmerking daar zij onder het dagelijks beheer van de onderneming
valIen.
D. Art. 6. 1· De basisinformatie bevat bovendien een beschrijving van de toestand van de onderneming op de markt, met
betrekking tot de concurrentie, bij voorbeeld voor de tarieven,
de commissielonen, de acties gericht op zekere types van clienteel, de aard van de verstrekte waarborgen, de deelneming in de
winst, enz ...
2° De beschrijving slaat op de concurrentiemoeilijkheden
tengevolge van bij voorbeeld de blokkering van de prijzen, de
minimum- of maximumtarieven, de blokkering van de percentages van de commissielonen, de verplichte vorming van bijzondere
reserves, beperkingen inzake kredietverlening, enz...
3" De afzetgebieden op nationaal vlak worden opgegeven
overeenkomstig de gegevens verstrekt bij 1° en 2", waarmee
3" sterk is verbonden.
Gegevens over de buitenlandse markten worden verstrekt in de
mate dat de technische bedrijfseenheid rechtstreeks verzekeringsactiviteiten uitvoert in het buitenland.
- 4° Het ondernemingshoofd beschrijft en commentarieert de
draagwijdte van de overeenkomsten en akkoorden, indien deze
fundamentele en duurzame gevolgen hebben voor de onderneming, bij voorbeeld in het vlak van de tarieven, onderschrijvingsgroeperingen, overeenkomsten aangaande regeling van schade. geval:ien, eM ...
Hij somt de in de onderneming gebruikte types van herverzekeringscontracten op.
Hij doet opgave van de personen die onafhankelijk zijnde van
de onderneming toch de volmacht hebben haar te binden.
- 6· In deze rubriek beschrijft het ondernemingshooid :
- de markt, dit wil zeggen de types van clienteel die belangstellen in de voorziene verzekeringswaarborgen van de onderneming;
- het produkt, dit wil zeggen de uitgeoefende takken en de
omvang van de verstrekte waarborgen;
•
- de prijs, dit wil zeggen het niveau en de kenmerken van de
tarieven van de uitgeoefende verzekeringen;
- de distributiekanalen, dit wil zeggen de sooMen bemiddeIaars, het peil van de eommissiepercentages, de soort van betrekkingen met inspecteurs en bemiddelaars;
- verkoopsbevordering : publiciteitsacties, de vormings- ell
informatiemethodes VOOl' bemiddelaara;
- 7° Degegevens betreffende de boekhouding over vijf jaar
worden per onderdeel verstrekt, indien de uitsplitsing beschikbaar is in de boekhouding van de onderneming.
De omzet is de som van de verworven premies of verzekeringsbijdragen.
Voor de bijhuizcn van de buitenlandse ondernemingen, geeft
het ondernemingshoofd aan de ondernemingsraad inlichtingen
met betrekking tot het belang van de activiteiten in Belgie ten
opzichte van het geheel van de juridische entiteit.
- 8" Het gedeelte van dit lid met betrekking tot een overzicht
van de kostprijzen, moet in elke onderneming aanleiding geven
tot een concrete formulering welke tenminste is uitgesplitst volgens de door de ondernemingsraad vastgestelde onderdelen.
Het is niet noodzakelijk dat alle ondernemingen dezelfde
methode en normen gebruiken voor het bepalen van de kostprijzen, maar de door de onderneming gebruikte methode moet worden verklaard bij de bespreking van artikel 9, 2-.
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9" De marktpositie van de onderneming kan nauwkcurig
worden omschreven met behulp van de door de bevoegde beroepsorganisa ties verstrekte gegevens.

De evolutie van de marktpositie van de onderneming wordt
nict alleen voor de BeIgische markt gegeven, maar evenecns voor
het buitenland, indien de technische bedrijfseenheid er werkzaam
is en voor zover de gegevens beschikbaar zij n.
E. Art. 7. a) 1". De pl'oduktie, in waarde uitgedrukt, is gelijk
aan het olTIzetcijfer, dit wil zeggen de som van de verworven premi<:'s of verzekeringsbijdragen.
De prodllktie in volume uitgedrukt is gelijk aan het aantal in
oinloop zijnde polissen.
Voar de tak « leven » verstrekt de· onderneming eVE'neen::
gegevens over de toestand van de portefeuiIle betreffende de verzekcrde kapitalen.
3" Produktiviteit : wordt bekomen door de omzet te delen' door
het aantal werknemers.
b) Artikel 7 slaat op de basisinformatie en wordt aangevuld
door de artikelen__welke betrekking hebhen op de jaarlijkse en de
pel'iodieke voorlichting.
Het onderneming.c;llOofd verstrekt in elk geval, in de mate dat
de gegevens -beschikbaar zijn, voor de laatste vijf jaar en per
onderdeeI : het aantal nicuwe zaken, de vernictigingen en de
invloed van de vervangingen, het aantal gevormde schadcdossiers.
F. Art. 8. De financiele strllctuur van een verzekeringsonderneming wordt bijzonder belicht dQor een uiteenzetting over de solvabiliteitsmarge, volgens de bepalingen van artikel 15 van de wet
van 9 juli 1975 betreffende de eontrole \'an de verzekeringsondcrnemi ngcl1.
rcntabilitcitsratio's, zoals door vc le ondernemingen
Dc
ge/)ruikt, hebben niet dezelfde betckenis \'oor de verzekeringsondemcmingcn waardoor het noodzakelijk is dat het ondernemillgshoofd . die elcmenten van de solvabiliteitsmarge aanduidt welke
betrekking hebben op de eigen middelen.
G. Art. 9. I n De gegev€ns betreffende de provisioneJe berekeningen worden vcrstrekt indien ze beschikbaar zijn.
2"' Onverminderd het koninklijk bcslttit van 12 novclllber 1979 betreffende de jaarrekening van verzckeringsondernemingen die zijn toegelaten bij toepassing van de wetgeving
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen en
onverminderd het aanwenden van andere methodes welke betc.'r
zijn aangepast aan de normen inzake hoekhouding welke in een
bepaalde onderneming worden toegepast of aan de activiteitcn
waarin ze bedrijvig is, wordt er verwezcn naar de hierna vermelde bepaling, welke specifiek is voor de sector van de verzekeringcn en de vorm heeft van ~en beknopte kostprijs van de
exploi tatie.
De omvang van elk van de bcgrippen welke in deze bepaling
voorkomen is niet noodzakelijk homogeen VOOl' al de verzekeri n ::,sondernemi n gen.
BIke onderncll1ing richt zich naar haai' eigen gebruiken.
P = Premies of bijdragcn verworven voor het boekjaar (duI;
na aftrek van de verhoging van de reserve voor Iopende risico's);
VOlgCllS de gebruiken eigen aan elke onderneming, kunnen de
premjps d"~gcV<lllend de volledige of gcdecltelijke premieopslagell Ol1lvatien zoals polis- of bijaktekosten, toeslag voor splitsillg
van de premies, terugvorderbare kosten· welke ten laste word en
gelcgd van de client.
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Onder bijuragc mud woruen verstaan : de voorlopige bijdrage
vC'rmilluerd met de ristorno of, in voorkomend geval, verhoogd
met de na ht'ffing.
Dc \"oorlopigc bijdrage is niet de provisionc1e bijdrage welke
door de gCn1ecnschappelijke kassen, erkend voor de vcrzekering
van de arbcidsongl'vallen, op het einde \'an het boekjaar wordt
geregu lariscerd op basis van de aangegeven loncn.
P bet(:kl'nt \Tij na aftrek van de herverzckering of van de
wederafstand waarbij de onderncming tracht zich te beveiJigen
tcgen de buitenmatige schommelingen van haar bruto·exploitatierc~ultaten, maar moet nicttemin worden ontIced in zijn bestanddc-len. dit wil zeggen het tot ale bedrag zonder de afgestane herverzekering en het bedrag van de afstand.
S = De last van de schadegevallen, dit wil leggen de synthese
van de prestaties uitgekeerd tijdcns het bockjaar (uitgckeerde
schadegevallen + betaalde achterstallen + uitgekeerde vervallen
bedragcll) en van de toename van de technische reserves (reserves VOOI' te regelen schadegevallen of prestaties, wiskundige
reser\,es) .
Evenals P bctckent ook S \'iij na aftrek van de afgestane herverzckcring. maar moet niettemin worden ~ntIced in zijn twee
bestandde len.
C ~= Commissielonen.
Evenals P en S betekent ook C vrij na aftrek van de afgestanp
herverzl'kering, maar moet niettemin worden ontleed in zijn
twee bestanddelen.
A.K. = Algemene kosten zoals deze in de beschouwde onderneming gebruikrlijk worden opgevat en na toepassing van de al
dan niet forfaitaire omslag welke er eventuee!1 QP wordt toegepast.
Partiti p. =: Participatie toegek('nd aan de verzekerden in de
tcchnische rcsultalen; eventueel kunnen de partieipaties welkc
door dc hervCl'zekeraars worden toegekend hiervan worden
afgetrokken.
I ::= Financiele opbrengsten zoals deze gebntikelijk worden
opgevat in de bctrokkcn onderneming en na toep3ssing van de
bcrckeningslllethodcn en van de al dan niet CorCaitaire omslag
wclkc er c\'entueel op \\'o1'<.lt toegcpast.
Deze vcrschiJlcnde bestanddeJen zijn onderling gebonden door
de vcrgclijkillg :
IP + I = S + C + A.K + Particip. + Beknopt (posi'tief of
nega t id) cxploita tic resuita<l t.
Dl' kosl prij'5 van ccn oOllcrdeci in de verzf'keringen kan worden gl'l iJ k gcslcld met l'en beknopt e exploitati ekostp1'ij s welke .:iIs
volgt ZUlI \\'oniL>n geraamd :
Exploitatieresultaat = S + C + A.K + Particip. - I.
v<llIzelf dat dit c:\pIoilatiel'esullaat (uitgesplitst per
ondenlcd) niet gdijk is aan hd (balig of vel'li('slaten<.i) saIdo
van de ondl'rnl'rning tijdcl1s het hcscholl\\'dc boekjaar. want dit
Iaat sI e sa hIo ondcrgaat de \\et'l'slag van anderc niet·uitsplitsbare
bcstanuue\en ZIlals de fiscaIitcit. de waardcvermindcringen op.
cffcclell. de afschrijvingcl1 op onroerende waarden, de financiele
opiJrcllgslcn \all hd eigcll \'ermogen, de dotaties, het aanicgg('n
van pro\·isics. dl' ovcrtirachtcn, de niet-toewijsbare algemene kosten, erlZ ...
P -

lid

~pl'eckt
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H. Art. 10. De uitspIilsing per werkIieden, bedienden en directiepersoneel zal gcbl'urcn in overeenstemming met de bepalingen
van de colledievl' arbeidsovereenkomst betreffende de loon- en
arbeidsvoorwaankn in de verzekeringssector; aang('zien voor de
twee groepen arbeiders en bedienden (uitvoerenden, plus kader,
plus inspecteu I'S, plus agenten) aigemene criteria van toepassing
zijn, zijn er redenen om voor het directiepersoneel de bijzondere
criteria te nemen wl'ike zij n vermeld in artikel 2, D, van de voormelde collcetieve arbeidsovereenkomsL
1. Art. 11. Dc voorliehting in verband met het programma en
de algemene toekomstverwachlingen kan worden verduidelijkt
door gegevens over de nieuwbouw van eigen gebouwen, de aankoop van belangrijk materieel, het in omloop brengen van
nieuw(' types van venekeringswaarborgen, de gewestelijke
inpiantingen, belangrijke hervormingen op administratief, commer-cicel en financieel vlak, enz...

J. Art. 12. In de mate dat in de onderneming een studie van
wetenschappelijke aard zou worden gebruikt, zelfs wanoeer deze
niet werd opgcsteld door een eigen studiedienst, geeft het
ondernemingshoofd aan de ondernemingsraad informatie over het
bestaan en de mogelijkheden tot raadplegiog ervan_

K. Art. 14. Dc inlichtingC'n betreffl>nde het organigram \\'ord{'n
zodanig verstrekt dat de werknemers zich nauwkeurig in dE' hi~rar
chie van de onderneming kunnen situeren.
Een organisat ieschema moet toelaten de plaats van de onderncming te kennen in de jl1ridische, economische en financWI(> entiteit waarvan zij deel uitmaakt.
L. Art. 17. Met « het verslag », waarvan sprake in 2", wordt
het bcpubliccerde jaarvcrsJag v~n de raad \"an behecr bf'doeld.

M. Art. 18 tot 23. Elke ondprneming \"(>rstrC'kt d(' uitg('~plitstc
gegE'n'n9 o\"ereC'nkom~tig het koninklijk beslnit van 12 novem·
ber ] 979 bctrdfcnde de jaarrekening HI1l verzek('ringsonliernemingen die zijn tocge-Iaten bij torpa;.;sing van de \\'{'tgeving
betreffende de controle cler \'Nzekcringsonderncmingen.
Het onocrm>mingshoofd geeft mondding commcntaar o\"er de
berekeningsmethodes en de verplichtiIlgen van de controlereglementering betreffende de technisc:he reserves ('n de O\'ereenstemmende belcggingen.
Hij commcntarieert evenC'ens de algel1lcne beleggingspolitit'k
van de onderneming.
N. Art. 2l. In de bijkantoren of filialen van buitcnlandse /Il3:1tschappijen verstrekt het ondernemingshoofd de publicaties,
bevaUende de gcconsolidecrde gegcvens, opgl'steld in het buitenland door de maatschappelijke zetcl of de moeder-ondernemi ng.
indien hij erover beschikt en op het ogenblik dat hij erover
beschikt, eventueel met een vertraging van een boekjaar,

O. Art. 24. Voor de toepassing "an dit artikel wordt \'erwezen
naar de begrippen zoals bepaald door deze collectieve arbeidsovereenkomst.
Art. 4. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking
op 1 januari 1980 en is gesloten voor onbepaalde tijd.

Iedere ondertekenende partij kan deze collectieve arbeidso\'ereenkomst opzeggen mits een opzegging van drie maanden.
Deze opzegging wordt gericht. bij een ter post aangetekende
brief, aan de voorzitter van het Paritair Comite \'oor het ,'erzekeringswezen.
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31 JANUARI 1984. - J\1inisterleJe omzendbrief over de toepasslng van het koninklijk bcs!uit van 27 nov~mber 1973, houdende
reglementering van de eeonomische en financiiHe inlichtin gen te verstrekken aan de ondernemingsraden, in de sector
ziekenfondsen
Artikelen koninkli;k besluit 27 november 1973 die een aan·
passing vergen.

Toepassing op de sector ziekfJ.nfondsen

lAr:tikell. De informatie dient op vier niveaus te worden verstrekt ;

1. de tp.chnische bedrijfseenheid;

2. de juridische entiteit waarvan rje technische bedrijfseenheid
deel uitmaakt;
3. 7.0 het voorkomt de economische of financHHe entiteit waar·
van de onderneming deel uitmaakt;

Omvat de verschillende trappen ,waarop ondernemingsraden
werden opgericht :
- het ziekenfonds : (of maatschappij voor onderlinge bijstand);
- het verbond : (of verbond van rnaatschappijen van onderIinge bijstand);
- de landsbond (of lands bond van verbonden van maatschappijen van onderlinge bijstand).
De informatie dient dus aan ieder 'van de bctrokken ondernemingsraden le worden verstrekt, ongeacht het niveau waarQP
zij zijn opgericht.
Voor e~n ziekenfonds dienen dezelfde inlichtingen aan zijn
ondern,emmgsraad te worden verstrekt over zijn verbond' VOOl'
een verbond inlichtingen over zijn landsbond.
'
,
Een juiste bepaling van dit begrip is zeer mocilijk. Het doel
is in elk geval de technische b:edrijfseenheid te kunnen situeren
in het ruimer kader van de economische of financiele groep
waarvan zij eventuecl deel uitmaakt. De te verstrekken inlichtingen op dit niveau komen voor in de ai·tikelen 5 8 11 14 en
17 van het koninkIijk besluit van 27 november 1973. ' , ,
In de praktijk wordt vastgesteld dat er 'fond ue meestc zickenfondsen V.Z.W.'s bestaan die als een verlengstuk van deze ziekenfondsen kunnen beschouwd worden.

4. voor de uitdrukkelijk door het besluit opgesomde aangele·
genheden dient er een uitsplitsing van die informatie per onder'deel ce gebeurcn, in zoverre deze .uitsplitsing in de boekhouding
van de onderneming reeds bestaat.

Krachtens het koninklijk beslllit van 1073 is de ondernemingsraad bevoegd voor het bepalen van de onderdelen. A!s richtsnoer
kan verder worden aangegeven dat aIs onderdeel beschouwd
wordt de groepen, secties of afdelingen van de technische
bedrijCseenheid, waarvan de activiteit cen zekere homogeniteit
vertoont en die enige onafhankclijkheid bezitten tegenover de
rest van de onderneming.

AIs voorbeeld van onderdeel zou kunnen gesteld worden :
zeker de sectoren « verplichte verzekering :t en • vrije en aanvullende verzekering ,; wat de prestaties betreft de verschillende
diensten van verschillende niveau's roars « gezondheidszorg "
« thuisverzorging " « ziekenhulp 1>. enz., en ten slotle wat de
dlenstveriening op organisatorisch vlak betreft : « ziekenvervoer ',., « tcrugbetalingen " « pensioenen " enz.
BASISINFORMATIE
Art. 5. Statuut :

1. De juridische vorm;
2. De statu ten en wijzigingen.

3. De leiding.
4. Financieringsmiddelen op halflange en op lange termijh,

en tie flnancUHe en economische betrekkingen;
5. Het bestaan en de aard van de overeenkomsten en akkoorden met Cundamentele en duurzame gevolgen.

Art. 6. CONCURRENTIEPOSITIE

Op niveau technische bedrijfseenheid, en eventucel juridische,
economische of financH!le entiteit te verstrekken.
Voor de duidelijkheid en volledigheid zou het nuttig zijn de
organieke wet en de and ere wetsbepalingen inzake· gebouwen,
beleggingen, jaarrekeningen, enz., ter inzage van de ondernemingsraadsleden te houden.
Omvat de leden van de raad va"- beheer, van het beheersco mite en de personen belast met het dagelijks bestuur (zieken·
fonds, verbond, landsbond).
Omvat voor de verschillende niveau's :
- ziekenfonds :
- het bedrag van de bijdragen en van de overheidssubsidies;
- de stortingen van de ereleden;
- de giften;
- de legaten en diverse inkomsten;
- de intresten en winsten op gerealiseerde waarden;
- de andere inkomsten;
- verbond :
- het bed rag van de voorschotten vanwege de landsbond;
- het bedrag der aanvullende bijdragen voor geneeskundige
verzorging.
Hier wordt bedoeld dat. de lljst van de door de mutualiteit
gecontroleerde of ermee verbonden ondememingen en lnsteltingen moet verstrekt word en (zie mikel!).
Dit zijn bijvoorbeeld de overeenkomsten met het R.I.Z.I.V .•
met andere insteUingen voor het. gemeenschappelijk beheer van
aktiviteit (vakantie.lluiu:n); huurovereenkomsten van gebouwen.
em.
Eventueel eveneens inlichtingen te verstrekken over de juri.
dischc entiteit.

1. Namen van de voornaamste concurrenten.

Een lijst van de zie,kenfondsen, verbonden en landsbonden van
de andere strekkingen daar de geografiscbe indeling van de
ziekenfondsstructureo niet overal dezeUde is.
'
Deze gegevens zijo le vinden in de jaarlijkse dokumentatie
van het R.I.Z.I.V.

2. Concurrentiemogelijkheden en ·moeiHjk.heden.

De sterke en zwakke punten tegenover andere ziekenCondsen·
concurrenten. Bijvoorbeeld : beSchikken over diensten die niet
bestaan bij de concurrentcD.

3. De afzetgebieden.

Het aantal leden per gemeente uitgedrukt in pelcentage, naar
beroepsgroep en leeftijdsgroep, tegenover de lolale bevolking per
gemeente, oDder de vorm waarin ze beschikbaar zijn.

4. Aan· en \'erkoopcontracten met fundamentele en duurzame

Het volstaat dat d~ voornaamste bepalingen van de even·
tuele aankoopcontracten, die fundamentele en duurzame gevolgen
hebben~ voor het ziekenfonds, medegedeeld worden (b.v. aan·
koop van inCormatica·apparatuur):

gevolgen.

6. Element('n die moeten toelaten een zicht te krijgen in de
commercialisatie ....

Daarmee wordt bedoeld hoe de leden worden aangelrokken,
het lotaal bedrag bestemd voor reclameuitgaven, de manier
waarop reclame gevoerd wordt, het aantal kantoren, de Jigging
ervan, de organisatie en de openingsuren.

7. De boekhoudkundige gegen'ns van de omzet en ;djn e\'olutie
over 5 jaar... ,

Onder omzet moet verstaan worden ; « de staat v~n de onto
vangsten -. Feitelijk zijn deze gegevens reeds opgesomd in
artikel 5, 4\ en moeten deze cijfers over 5 jaar gegeven worden.
Zo er onderdelen bepaald werden zal een uitsplitsing per oDder·
deel van de gegeveDs eveneens verstrekt worden.

8. Een overzicht van de kost· en verkoopprijzen ... ,

Om aan deze bepaling te kUnnen voldoen dienen de gegevens
onder artikel 6, 7" hierboven vermeld aangevuld le worden met
de naar dienst uit"gesplitste uitgaven. Het is wenselijk dezeICde
uitsplitsing le volgen die in de verslagen van de verbonden of de
landsbond voorkomt.

9. De marktpositie en de e\'olutie van de onderneming,

Hiermee wordt bedoeld de omschrijving van de plaats in de
zrekenfondss'tructuur 'metuitsp.it:5ing van de rnark{'aande!en pi!r
beroepskategorie. Te verstrekken gegevens :
- voor een ziekenConds : anntal gerecbtigden en rechtheb·
benden, uitgedrukt in percentage van de lokale bevolking;
- voor eeD verbond : aantal leden uitgedrukt in percentage
van de bevolking van ,het gewest;
,
- voor een lands bond : aantal led en uitgedrukt in percentage
van de Belgische bevolkiDg.
'

Art. 7. PRODUCTIE EN PRODUCTIVITEIT
De in dit artikel bedoelde inlichtingen dienen voor de laatste
5 jaar verstrekt te warden en moeten eventueel per onderdeel yerschaCt warden.
1. De evofutie van de productie •.
2. Dc aanwending van de economische productiecapaciteit,

3. De e\'olutie van de productiviteit. .. ,

Het aantal ieden uitgesplitst naar beroepscategorie voor de
laatste 5 jaar geeft dele evolutie weer.
De bezettingsgraad gedurende de laatste ~ jaar van de belang·
rlj ke uitrusting dient medegedeeld (vb. aantal gebruiksuren van
de computer en hoeveel vertegenwoordigen dele in % van de
theoretische aanwendingscapaciteit van deze computer).
Mecstal wordt dit begrip aan de hand van ratio's uitgedrukt.
De drie meest voorkomende lijn :
aantal gerechtigden
aantal personeeisleden
aantalrcchthebbenden
aantal personeelsleden
totale ontvangsten

aantal personeelsleden
. Dele drie ratio's moeten zeker verstrekt word en. In sommige
7,lekenfondsen wordt het begrip productiviteit nog beter benaderd
doOl" de ratio : aantal dossiers per personeelslid, en de waarde
die deze dossiers vertcgenwoordigen per personeeislid.
Art. 8.. FINANCIELE STRUCTUUR

1. Een verkiarende kornmentaar van het ge"bruikte iekeningen.
steisel.. .•

2. De jaarrekeningen van de laatste 5 jaar....

Opnieuw gaat het bier om de inlichtingen over de financiiHe
structuur van de technische bedrijfseenheid. en eventueel over de
juridische. economische of financiiHe entiteit.
Een beschrijving van het boekhoudplan eigen aan de sector
voor de verplichte verzekering en de vrije verzekering.

ZlekC11fond~en

Dele omvatten de balans. de resultatenrekening, de toelichting,
het jaarverslag \'2.n de rl\ad van beheer en het controleverslag.
Deze elementen zitten vervat in het document dat door de landsbond wordt opgeHteld over de jaarrekeningen van de verbonden
en van de ziekenfondsen. Tenslotte zal een ontleding van deze
jaarrekeningen gebeuren aau. de hand van de volgende twee
ratio's:

eigen vermogen
- ratio van solvabiliteit : - - - - - vreemd vermogen
-

ratio van liquiditeit :
beschikbare

+ ornzetbare waarden

8cbulden op korte termijn.
Art. 9. BUDGETTERINGSMETItODE EN KOSTPRIJSBEREK&

NU\G :

1. De budgetteringsmethode ... ,

2. De berekeningsmethode van de kostprijs,

Een beschriJving van de rnethode die het ziekenronds gehruikt
om zijn doelstellingen op verschillende gehieden vast te leggen.
Daarenboven dient eveneens toegelicht te word en op welke wijze
deze methode gebruikt wordt 'ills algemeen beheersinstrument in
de onderneming.
Zo er geen eigenlijke budgetteringsmethode wordt toegepast
:tullen eventueel de re gels or criteria worden toegelicht die de
directie van het ziekenfonds voor het beheer hanteert.
Deze methode van berekening moet beschreven worden.

3. De strucluur van de kosten en de spreiding ervan ... ,

Deze gegevens dienen te slaan op de belangrijkste kostprijs·
lactoren, het bedrag ervan en hun uitsplitsing naar dienst. In dit
derde deel worden cijfergegevens gevraagd, terwijl in punt I"
en 2' het eerder om een theoretische beschrijving gaat.

Art. 10. PERSO~EELSKOSTEN

In voorkomend geval zuIlen deze uitgesplitste personeelskosten
per onderdeel verstrekt worden, d.w.z. hetzij per dienst, hetzij per
prestatie. Zoals hogervenneld in artikel I dient in elk geval als
onderdeel beschouwd te word en de sector • verplichte verzekering » en de sector • vrije en aanvullende verzekering -.
De uitsplitsing moet geschieden overeenkomstig het bepaalde in
het artikel 10 van het besluit.

_ kosten personeelsdienst en sociale dienst,

__ bezc>ldigingen van het personeel...,
.Te vers~rekken op ni veau technische bedrijfseenheid en op
Att. 11. PROGRAMMA EN ALGEMENE TOEKOMSTVER·
nlveau
jundische, economise-he of financiele entiteit.
WACHTINGEN :
'Dete
inlichti::lgen sluiten eigenlijk aan met de elementen van
_ strekt zich uit over alle aspecten van de actlviteitvart de
de
budgettering
in de onderneming.
onderneming ....
Rekening houdend met de speciIieke activiteiten van de sector
zoutlen de .volgende inlichtingen kunnen medegedeeld worden :

- de organisatieproblemen,
- de sociale aspecten zoals de tewerkstelling, aantaI gerech·
tigden en santa! rechthebbenden,
- de ontwikkelingvan bet aantal leden,
- de opricbting 'Van nieuwe diensten,
- het speurwerk,
- de voorgenomen investeringen.
- de linancieringswiJze,
- de gegevens en documenten die worden medegedeeld aan
de beheersorganen en aan de officiiHe ins telling en.

(}J

o

Art. 12. WETENSCHAPPELIJK SPEURWERK !
.,. ter zake gevoerde beleid

,.; aangewende rniddelen ... ,

Hier.biJ IWordt een oonderscheid gemaakt tussenhet werk van
de eigen studiedienst en 'bet speurwerk, dat aan andere instel·
lingen wordt opgedragen.
lUer.biJ wordt er dan kommentaar gegeven over:
- de aangewende mlddelen,
,- de personen en instellIngen die met dit speurwerk 'Word en
:;elast.
- de aard, de orientel'ing en 'het resultaat van bet speur.werk.

Art. 14. ORGANIGRAM:

Het organigram ... ,

Het nominatlCve organigram geelt de :verS'ChiHende bevoegd·
heden enverantwoordelitj kheden weer.

Het plan van de onderneming.

'Oit plan dient de geo(!rafische spreidilltg 'Van de IVersc:hillende
activiteitspunten te omvaHen. 'Deze documenten moeten even.eens
medegedeeld worden aan ,het comite voor veiligheid. gezondbeld
en verfraailng der werkplaatsem

De tabel van de organisatie van de groep ....

'De 'hedoeling van deze label is dat de werknemers iD stut
zouden ,gesteld worden hun ondernerning te sltueren in de
juridische, economische of linancUHe entitelt wur.van zl,J deel
uitmaakt.
Rekening houdend mel dit doel dient verstrekt te worden :
- een .Jijstvan d~ ondernemingen .en instellingen waarmede
de ziekenfol1dsstructuur verbonden is,maar die een andere
juridische vorm hebben.
- debanden - al dan niet controlebanden - die er bestaan
tussen de entiteiten.

Art. 17. :JAlARLIJiKS'E INFORMATIE:

1. 'Bijwe~king basisinformatie,
~.

Een exemplaar van de llalans, resultatenre.k.ening ...

!De jaarrekening moet medegedee'ld word en, dJw.z. de !balans,
de resultatenrekenin,g, de toelichting, het ,jaarverslag van de
beheerraad, het controleverslag waarin ontlasting wordtverleend
aan' de Ibelheerders (d.i. het document dat door de landsbon<l
wordt opgesteld" ?ver de jaarrekeningen van de overbonden).
Ten einde de informatie zo voIledig moge1ijk te maken zouden
de vol·gende documenten nog moeten medegedeeld lWorden :
- de documenten die door de zie'kenfondsen moeten worden
medegedeeld aan de officiiHe .organen waarvan zij afhangen;
- de document-E'n die worden medegedeeld aan de ·beheers·
organen van 'het ziekenfonds.
"

Art. 24.PERIODIEKE TOELICHTING :
... inlichtingen over ...

tDeze informatie dient desgevallend per onderdeel te lWorden
verstrekt.
,'Vol·gende gegevens moeten voor de sector ziekenfondsen wor·
den verstrekt in een schrifte1ijke. samenvatting ':
- het ,bedrag der ,bijdragen;
-

,het ,bedrag van de overheidssubsidies;
de stortingen van de ereleden;
de giften,legaten en diverse inkomsten;

-

de intresten en winsten op gerealiseerde lWaarden;

- andere intresten;
- de verschillende uitgavenvoor ,verplichte ,verzekering, vrij(
veczekering, voorhuwelij.kssparen, uitkeringen Jgezondheidszorg,
enz.;
- aantal ·Ieden, uitgesplitst naar "beroepscategorie, rekening
houdend met de bijzondere kenmerken van de verschil1ende
~oorten verzekering;
CJJ

de aanwendingsgraad van de belangr1jke uitrusting;

- de productiviteit;
- de personeelskosten;
- de uitvoering van het budget en van het programma en de
toekomstverwachtingen.
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31 JANUARI 1984. - J\1inisterleJe omzendbrief over de toepasslng van het koninklijk bcs!uit van 27 nov~mber 1973, houdende
reglementering van de eeonomische en financiiHe inlichtin gen te verstrekken aan de ondernemingsraden, in de sector
ziekenfondsen
Artikelen koninkli;k besluit 27 november 1973 die een aan·
passing vergen.

Toepassing op de sector ziekfJ.nfondsen

lAr:tikell. De informatie dient op vier niveaus te worden verstrekt ;

1. de tp.chnische bedrijfseenheid;

2. de juridische entiteit waarvan rje technische bedrijfseenheid
deel uitmaakt;
3. 7.0 het voorkomt de economische of financHHe entiteit waar·
van de onderneming deel uitmaakt;

Omvat de verschillende trappen ,waarop ondernemingsraden
werden opgericht :
- het ziekenfonds : (of maatschappij voor onderlinge bijstand);
- het verbond : (of verbond van rnaatschappijen van onderIinge bijstand);
- de landsbond (of lands bond van verbonden van maatschappijen van onderlinge bijstand).
De informatie dient dus aan ieder 'van de bctrokken ondernemingsraden le worden verstrekt, ongeacht het niveau waarQP
zij zijn opgericht.
Voor e~n ziekenfonds dienen dezelfde inlichtingen aan zijn
ondern,emmgsraad te worden verstrekt over zijn verbond' VOOl'
een verbond inlichtingen over zijn landsbond.
'
,
Een juiste bepaling van dit begrip is zeer mocilijk. Het doel
is in elk geval de technische b:edrijfseenheid te kunnen situeren
in het ruimer kader van de economische of financiele groep
waarvan zij eventuecl deel uitmaakt. De te verstrekken inlichtingen op dit niveau komen voor in de ai·tikelen 5 8 11 14 en
17 van het koninkIijk besluit van 27 november 1973. ' , ,
In de praktijk wordt vastgesteld dat er 'fond ue meestc zickenfondsen V.Z.W.'s bestaan die als een verlengstuk van deze ziekenfondsen kunnen beschouwd worden.

4. voor de uitdrukkelijk door het besluit opgesomde aangele·
genheden dient er een uitsplitsing van die informatie per onder'deel ce gebeurcn, in zoverre deze .uitsplitsing in de boekhouding
van de onderneming reeds bestaat.

Krachtens het koninklijk beslllit van 1073 is de ondernemingsraad bevoegd voor het bepalen van de onderdelen. A!s richtsnoer
kan verder worden aangegeven dat aIs onderdeel beschouwd
wordt de groepen, secties of afdelingen van de technische
bedrijCseenheid, waarvan de activiteit cen zekere homogeniteit
vertoont en die enige onafhankclijkheid bezitten tegenover de
rest van de onderneming.

AIs voorbeeld van onderdeel zou kunnen gesteld worden :
zeker de sectoren « verplichte verzekering :t en • vrije en aanvullende verzekering ,; wat de prestaties betreft de verschillende
diensten van verschillende niveau's roars « gezondheidszorg "
« thuisverzorging " « ziekenhulp 1>. enz., en ten slotle wat de
dlenstveriening op organisatorisch vlak betreft : « ziekenvervoer ',., « tcrugbetalingen " « pensioenen " enz.
BASISINFORMATIE
Art. 5. Statuut :

1. De juridische vorm;
2. De statu ten en wijzigingen.

3. De leiding.
4. Financieringsmiddelen op halflange en op lange termijh,

en tie flnancUHe en economische betrekkingen;
5. Het bestaan en de aard van de overeenkomsten en akkoorden met Cundamentele en duurzame gevolgen.

Art. 6. CONCURRENTIEPOSITIE

Op niveau technische bedrijfseenheid, en eventucel juridische,
economische of financH!le entiteit te verstrekken.
Voor de duidelijkheid en volledigheid zou het nuttig zijn de
organieke wet en de and ere wetsbepalingen inzake· gebouwen,
beleggingen, jaarrekeningen, enz., ter inzage van de ondernemingsraadsleden te houden.
Omvat de leden van de raad va"- beheer, van het beheersco mite en de personen belast met het dagelijks bestuur (zieken·
fonds, verbond, landsbond).
Omvat voor de verschillende niveau's :
- ziekenfonds :
- het bedrag van de bijdragen en van de overheidssubsidies;
- de stortingen van de ereleden;
- de giften;
- de legaten en diverse inkomsten;
- de intresten en winsten op gerealiseerde waarden;
- de andere inkomsten;
- verbond :
- het bed rag van de voorschotten vanwege de landsbond;
- het bedrag der aanvullende bijdragen voor geneeskundige
verzorging.
Hier wordt bedoeld dat. de lljst van de door de mutualiteit
gecontroleerde of ermee verbonden ondememingen en lnsteltingen moet verstrekt word en (zie mikel!).
Dit zijn bijvoorbeeld de overeenkomsten met het R.I.Z.I.V .•
met andere insteUingen voor het. gemeenschappelijk beheer van
aktiviteit (vakantie.lluiu:n); huurovereenkomsten van gebouwen.
em.
Eventueel eveneens inlichtingen te verstrekken over de juri.
dischc entiteit.

1. Namen van de voornaamste concurrenten.

Een lijst van de zie,kenfondsen, verbonden en landsbonden van
de andere strekkingen daar de geografiscbe indeling van de
ziekenfondsstructureo niet overal dezeUde is.
'
Deze gegevens zijo le vinden in de jaarlijkse dokumentatie
van het R.I.Z.I.V.

2. Concurrentiemogelijkheden en ·moeiHjk.heden.

De sterke en zwakke punten tegenover andere ziekenCondsen·
concurrenten. Bijvoorbeeld : beSchikken over diensten die niet
bestaan bij de concurrentcD.

3. De afzetgebieden.

Het aantal leden per gemeente uitgedrukt in pelcentage, naar
beroepsgroep en leeftijdsgroep, tegenover de lolale bevolking per
gemeente, oDder de vorm waarin ze beschikbaar zijn.

4. Aan· en \'erkoopcontracten met fundamentele en duurzame

Het volstaat dat d~ voornaamste bepalingen van de even·
tuele aankoopcontracten, die fundamentele en duurzame gevolgen
hebben~ voor het ziekenfonds, medegedeeld worden (b.v. aan·
koop van inCormatica·apparatuur):

gevolgen.

6. Element('n die moeten toelaten een zicht te krijgen in de
commercialisatie ....

Daarmee wordt bedoeld hoe de leden worden aangelrokken,
het lotaal bedrag bestemd voor reclameuitgaven, de manier
waarop reclame gevoerd wordt, het aantal kantoren, de Jigging
ervan, de organisatie en de openingsuren.

7. De boekhoudkundige gegen'ns van de omzet en ;djn e\'olutie
over 5 jaar... ,

Onder omzet moet verstaan worden ; « de staat v~n de onto
vangsten -. Feitelijk zijn deze gegevens reeds opgesomd in
artikel 5, 4\ en moeten deze cijfers over 5 jaar gegeven worden.
Zo er onderdelen bepaald werden zal een uitsplitsing per oDder·
deel van de gegeveDs eveneens verstrekt worden.

8. Een overzicht van de kost· en verkoopprijzen ... ,

Om aan deze bepaling te kUnnen voldoen dienen de gegevens
onder artikel 6, 7" hierboven vermeld aangevuld le worden met
de naar dienst uit"gesplitste uitgaven. Het is wenselijk dezeICde
uitsplitsing le volgen die in de verslagen van de verbonden of de
landsbond voorkomt.

9. De marktpositie en de e\'olutie van de onderneming,

Hiermee wordt bedoeld de omschrijving van de plaats in de
zrekenfondss'tructuur 'metuitsp.it:5ing van de rnark{'aande!en pi!r
beroepskategorie. Te verstrekken gegevens :
- voor een ziekenConds : anntal gerecbtigden en rechtheb·
benden, uitgedrukt in percentage van de lokale bevolking;
- voor eeD verbond : aantal leden uitgedrukt in percentage
van de bevolking van ,het gewest;
,
- voor een lands bond : aantal led en uitgedrukt in percentage
van de Belgische bevolkiDg.
'

Art. 7. PRODUCTIE EN PRODUCTIVITEIT
De in dit artikel bedoelde inlichtingen dienen voor de laatste
5 jaar verstrekt te warden en moeten eventueel per onderdeel yerschaCt warden.
1. De evofutie van de productie •.
2. Dc aanwending van de economische productiecapaciteit,

3. De e\'olutie van de productiviteit. .. ,

Het aantal ieden uitgesplitst naar beroepscategorie voor de
laatste 5 jaar geeft dele evolutie weer.
De bezettingsgraad gedurende de laatste ~ jaar van de belang·
rlj ke uitrusting dient medegedeeld (vb. aantal gebruiksuren van
de computer en hoeveel vertegenwoordigen dele in % van de
theoretische aanwendingscapaciteit van deze computer).
Mecstal wordt dit begrip aan de hand van ratio's uitgedrukt.
De drie meest voorkomende lijn :
aantal gerechtigden
aantal personeeisleden
aantalrcchthebbenden
aantal personeelsleden
totale ontvangsten

aantal personeelsleden
. Dele drie ratio's moeten zeker verstrekt word en. In sommige
7,lekenfondsen wordt het begrip productiviteit nog beter benaderd
doOl" de ratio : aantal dossiers per personeelslid, en de waarde
die deze dossiers vertcgenwoordigen per personeeislid.
Art. 8.. FINANCIELE STRUCTUUR

1. Een verkiarende kornmentaar van het ge"bruikte iekeningen.
steisel.. .•

2. De jaarrekeningen van de laatste 5 jaar....

Opnieuw gaat het bier om de inlichtingen over de financiiHe
structuur van de technische bedrijfseenheid. en eventueel over de
juridische. economische of financiiHe entiteit.
Een beschrijving van het boekhoudplan eigen aan de sector
voor de verplichte verzekering en de vrije verzekering.

ZlekC11fond~en

Dele omvatten de balans. de resultatenrekening, de toelichting,
het jaarverslag \'2.n de rl\ad van beheer en het controleverslag.
Deze elementen zitten vervat in het document dat door de landsbond wordt opgeHteld over de jaarrekeningen van de verbonden
en van de ziekenfondsen. Tenslotte zal een ontleding van deze
jaarrekeningen gebeuren aau. de hand van de volgende twee
ratio's:

eigen vermogen
- ratio van solvabiliteit : - - - - - vreemd vermogen
-

ratio van liquiditeit :
beschikbare

+ ornzetbare waarden

8cbulden op korte termijn.
Art. 9. BUDGETTERINGSMETItODE EN KOSTPRIJSBEREK&

NU\G :

1. De budgetteringsmethode ... ,

2. De berekeningsmethode van de kostprijs,

Een beschriJving van de rnethode die het ziekenronds gehruikt
om zijn doelstellingen op verschillende gehieden vast te leggen.
Daarenboven dient eveneens toegelicht te word en op welke wijze
deze methode gebruikt wordt 'ills algemeen beheersinstrument in
de onderneming.
Zo er geen eigenlijke budgetteringsmethode wordt toegepast
:tullen eventueel de re gels or criteria worden toegelicht die de
directie van het ziekenfonds voor het beheer hanteert.
Deze methode van berekening moet beschreven worden.

3. De strucluur van de kosten en de spreiding ervan ... ,

Deze gegevens dienen te slaan op de belangrijkste kostprijs·
lactoren, het bedrag ervan en hun uitsplitsing naar dienst. In dit
derde deel worden cijfergegevens gevraagd, terwijl in punt I"
en 2' het eerder om een theoretische beschrijving gaat.

Art. 10. PERSO~EELSKOSTEN

In voorkomend geval zuIlen deze uitgesplitste personeelskosten
per onderdeel verstrekt worden, d.w.z. hetzij per dienst, hetzij per
prestatie. Zoals hogervenneld in artikel I dient in elk geval als
onderdeel beschouwd te word en de sector • verplichte verzekering » en de sector • vrije en aanvullende verzekering -.
De uitsplitsing moet geschieden overeenkomstig het bepaalde in
het artikel 10 van het besluit.

_ kosten personeelsdienst en sociale dienst,

__ bezc>ldigingen van het personeel...,
.Te vers~rekken op ni veau technische bedrijfseenheid en op
Att. 11. PROGRAMMA EN ALGEMENE TOEKOMSTVER·
nlveau
jundische, economise-he of financiele entiteit.
WACHTINGEN :
'Dete
inlichti::lgen sluiten eigenlijk aan met de elementen van
_ strekt zich uit over alle aspecten van de actlviteitvart de
de
budgettering
in de onderneming.
onderneming ....
Rekening houdend met de speciIieke activiteiten van de sector
zoutlen de .volgende inlichtingen kunnen medegedeeld worden :

- de organisatieproblemen,
- de sociale aspecten zoals de tewerkstelling, aantaI gerech·
tigden en santa! rechthebbenden,
- de ontwikkelingvan bet aantal leden,
- de opricbting 'Van nieuwe diensten,
- het speurwerk,
- de voorgenomen investeringen.
- de linancieringswiJze,
- de gegevens en documenten die worden medegedeeld aan
de beheersorganen en aan de officiiHe ins telling en.

(}J

o

Art. 12. WETENSCHAPPELIJK SPEURWERK !
.,. ter zake gevoerde beleid

,.; aangewende rniddelen ... ,

Hier.biJ IWordt een oonderscheid gemaakt tussenhet werk van
de eigen studiedienst en 'bet speurwerk, dat aan andere instel·
lingen wordt opgedragen.
lUer.biJ wordt er dan kommentaar gegeven over:
- de aangewende mlddelen,
,- de personen en instellIngen die met dit speurwerk 'Word en
:;elast.
- de aard, de orientel'ing en 'het resultaat van bet speur.werk.

Art. 14. ORGANIGRAM:

Het organigram ... ,

Het nominatlCve organigram geelt de :verS'ChiHende bevoegd·
heden enverantwoordelitj kheden weer.

Het plan van de onderneming.

'Oit plan dient de geo(!rafische spreidilltg 'Van de IVersc:hillende
activiteitspunten te omvaHen. 'Deze documenten moeten even.eens
medegedeeld worden aan ,het comite voor veiligheid. gezondbeld
en verfraailng der werkplaatsem

De tabel van de organisatie van de groep ....

'De 'hedoeling van deze label is dat de werknemers iD stut
zouden ,gesteld worden hun ondernerning te sltueren in de
juridische, economische of linancUHe entitelt wur.van zl,J deel
uitmaakt.
Rekening houdend mel dit doel dient verstrekt te worden :
- een .Jijstvan d~ ondernemingen .en instellingen waarmede
de ziekenfol1dsstructuur verbonden is,maar die een andere
juridische vorm hebben.
- debanden - al dan niet controlebanden - die er bestaan
tussen de entiteiten.

Art. 17. :JAlARLIJiKS'E INFORMATIE:

1. 'Bijwe~king basisinformatie,
~.

Een exemplaar van de llalans, resultatenre.k.ening ...

!De jaarrekening moet medegedee'ld word en, dJw.z. de !balans,
de resultatenrekenin,g, de toelichting, het ,jaarverslag van de
beheerraad, het controleverslag waarin ontlasting wordtverleend
aan' de Ibelheerders (d.i. het document dat door de landsbon<l
wordt opgesteld" ?ver de jaarrekeningen van de overbonden).
Ten einde de informatie zo voIledig moge1ijk te maken zouden
de vol·gende documenten nog moeten medegedeeld lWorden :
- de documenten die door de zie'kenfondsen moeten worden
medegedeeld aan de officiiHe .organen waarvan zij afhangen;
- de document-E'n die worden medegedeeld aan de ·beheers·
organen van 'het ziekenfonds.
"

Art. 24.PERIODIEKE TOELICHTING :
... inlichtingen over ...

tDeze informatie dient desgevallend per onderdeel te lWorden
verstrekt.
,'Vol·gende gegevens moeten voor de sector ziekenfondsen wor·
den verstrekt in een schrifte1ijke. samenvatting ':
- het ,bedrag der ,bijdragen;
-

,het ,bedrag van de overheidssubsidies;
de stortingen van de ereleden;
de giften,legaten en diverse inkomsten;

-

de intresten en winsten op gerealiseerde lWaarden;

- andere intresten;
- de verschillende uitgavenvoor ,verplichte ,verzekering, vrij(
veczekering, voorhuwelij.kssparen, uitkeringen Jgezondheidszorg,
enz.;
- aantal ·Ieden, uitgesplitst naar "beroepscategorie, rekening
houdend met de bijzondere kenmerken van de verschil1ende
~oorten verzekering;
CJJ

de aanwendingsgraad van de belangr1jke uitrusting;

- de productiviteit;
- de personeelskosten;
- de uitvoering van het budget en van het programma en de
toekomstverwachtingen.

B.3
ZIEKENHUIZEN : MINISTERIELE OMZENDBRIEF VAN 19 MAART 1984.
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19 MAART 1984. - Mlnisteriele omzendbrlef over de toe passing van het konlnklljk beslult van 27 november 1973
houdende reglementerlng van de economlsche' en flnanci!! le Inlichtingen, te verstrekken aan de ondernemlngsraden,
in de sector zlekenhulzen

Artikelen koninklijk besluit 27 llovember 1973
die een aanpassing vergen

Toepassing op de sector ziekenhuizen

Artikel 1.
De lnformatie dient op ;yier niveau's ,te word en verstrekt:

1. de ,technische bedrijheenheid;

(JJ
(JJ

'Oit Is het nl'veau waarop de on'dernemingsraad is opgericht,
en omvat de ziekenhuiseenheid stricto sensu.

2. de juridische entiteit waarvan de technische bedrijfseenheid
deel uitmaakt;

Inlichtingen lVan dezelfde aard dienen .te worden verstrekt
over, de juridische, entiteit indien de technische bedrijfseenheid
met de juri'disC'he enUteit Diet samenvalt.

3. zo het voorkomt de economisehe of finaneHHe entlteit waarnn de onderneming deel uitmaakt;

Om deze entiteiot te kunnen bepalen dient rekening te worden
gehouden met een aanta'1 aanwijzingen; men kan van een eeonomische offinanciEHe entiteit spreken waanneer een of meer
externe structuren een beslissende e'conomische of financiiHe
invloed uitoefenen op de orienteringvan 'het beleid van het
ziekenhuls, onlgeacht de wljze waarop dit gebeurt (direetie, particlpaties, contracten, ... ), en vice versa.
Het ontbreken van juridische structuren kan geen argument
djn om inli<thtingen.over de econamische en finanaii!teentiteit
niet mede te delen.
,De op dlt nlveau te 'Verstrekken inllchtlngen komen v~~r in
de artikelen 5, 8, 11, 14 en 17, van het ,koninklijkbesiuit van
27 november 1973.

4. voor de bij het besluit uitdrukkeIijk aangeduide aangelegenheden dient er een uitsplltsing van de Iniormatie per onderdeeJ
te ,gebeureD.

Krarhtens artikel 1 van het koninklijk besluit van 27 novem·
ber 1973 is de ondernemingsraad bevoegd voor het bepaien van
onderdeien.
lNochtans, en dit louter als voorbeeld, zou een praktische opIos·
sing er inkunnen bestaan 'de volgende groepen van activiteiten
als onderdelen ,te beschouwen : de raadplegingen, de verplegingseenheden en de medisch-tec;hnisehe een'heden; waar dit het geval
is, kunnen de door 'het ziekenhuis geo['lganlseerde raadpiegingen
in externe centra e'Veneens als een on'derdeel worden beschouwd.
Deze Indeling zaI echter moeten veriijnd worden voor som·
mige bijzondere'bepalingen (efr. infra).

mASISINFOIbMATlE
(]J
(J)

iAr.t. 5. -

Statuut.

'1. De juridische vorm;

Op niveau tcchnlsche bedrijCseenheid, en even tu eel juridische,
economische of financHHe entiteit te verstrekken.

2. De statu ten en wijzigingen;

Naast het ,verstrekken van de statu ten in de enge zin, zou het
ondernemingshoofd, ten elnde een goed 'begrlp ervan te verze·
keren, ecn aantal documenten ter inzage 'van de ,leden van de
ondernemingsraad kunnen 'houden, zoals de wet op de V.Z.W.'s,
de ,wet van 23 december 1963 'betreffende de ziekenhuizen met
de daarult ·volgende geschreven documenten, evenals de door
het Ministerie 'Van Volksgezondheld uitgevaardigde reglementen.
'Dltvloelt voort ult de bepalin'gen van artikel 30 van het konink·
Jijk besluit van 27 november 1973, dat stelt dat de inlichtingen
• word en toegelicht en het voorwerp uitmaken van een gedachten·
wisseling It, en van artikel 3, dat 'bepaalt ijat de werknemers in
staat moeten zijn zich met kennis van zaken een oordeel te
vormen.

3. De lei'ding;

Om'Vat de leden van de raad van beheer van de inrichtende
macht, de ledenvan de raad van beheer of van het beheers·
comite van de ziekenhuiseenheld, de verantwoor'delijken voor
het dagelijks beheer; ter informatie : ook de commissaris(sen).
Wat het' niveau betreft tot waar deze inllchtingen moeten
aedalen, Is het wenselijk ult te gaan van de personen, aangeduid
aIs directiepersoneel n.a.v. de soclale verkiezingen, met daarbij
vermeId de genees'heer 'die optreedt als technisch adviseur van
de directie en wiens naam· werd medegedeeld aan het Ministerie
van rvolksgezondheld bij de aanvraag van de erkenning .
.Deze om\'atten :
- eigen mid.delen :
:::: maat5Chappclijk kapitaa), met inbegrlp van de 'gerf!serIveer-de winst, uitgaand e ;van het aanvangskapitaal, de
naam van de geldschi('ter(s) en verdere evoluUe;
-- de verschiJIende hulp, met inbt!grip "an giften en legaten
,voor zover de bez.ittingen doorelkaar lopen;
= subsidies;
eventuele participaties;
Iijst van de voornaamsle aandeelhouders (in gelr'al van
een handelsvennC',otschap) of van de voornaamste leden
I,'Bn de 'V.Z.;W. (met vermel'ding van de personen die
,\Oereniglngen-leden van de V.Z.W. vertegenwoor'digen);

4. De financicringsmlddelen op halflange en lange termijn, ...

-

het bedrag van de leningcn :
= op lange termijn (3 jaar en meer) :
·duur, intres-lvoeten (hv. lenrngen voor fbouwwe\rken, ... );
op halflange termijn (1 tot 3 jaar) :
duur, intrestvocten (bv. leningen voor medische en nietmedisohe uitrusting, gl'Ote onderhOltdswerk'en, ... ).
Deze inlichtlngenkunnen word en aangevuld met de vermelding
van de ontlenende InsteIlingcn en 'de aan de leningen verbonden
voorwaarden.
Gezien het belang ·van de kaskrodieten ·in de financiering van
de zickenhuizen, is het aangewezen daaromtrent eveneens zekere
inlicbtingen te ,verstrekken.
5. ... het bestaan en de aard van de overeenkomsten en
akkoorden dlefundamentcle en duurzame geyolgen hebben voor
de toestand ·van de onderneming.

Art. 6. -

Voor zover le fundamentele en duurzame gevolgen hebben op
de toestand ...an de zieken.huizen dienen de voornaamste pun;ten
te worden medegedeeld over o.a. :
- ,huurcontracten op lange termijn;
- verschillende soorten van financiiHe hulp krachtens over·
eenkomsten van lange duur;
- leasing-contracten;
- contracten afgesloten met ~usterondernemingen of andere
externe iosteHingen;
- overeenkomsten met het medlsch korps van het ziekenhuis :
- sameostelHng van het medische korps;
- mogelijkheden voorhet medische korps om overeenkomsten te slui.ten met personeeJsleden-stagiairs of assistenten;
- aard van de banden van het medische korps met het
liekenhuis (in'dividueeJ, collectief, ... );
- medhanismen en gevolgen van de 'betrekkingen tussen
geneelheren en ziekenlhuls;
- tensloUe dient de nomenclatuur van de verstrekkingen van
het RI.Z.I.V. en de overeenkomsten met het R.I.Z.I.V. afge·
sloten en die betrekklng he'iJberi op de verpleegdag, .. ; ter
beschikking van de on'dernemingsraad gehouden.

De concurrentiepositie.
Te veutrek1ken eventueel ook 'Over de juridische entiteit.

()J

,I. De voornaamste nationa:e ... concurrenten ... ;

Dit omvat cen lijst van 'de inrichtingen die in het ziekenhuis·
gdbted eengelijkaardige aotiivillei't uiboefe.nen.

2. De concurrentiemogel1jkheden en ·moeUijkheden;

De • stel\kfe " ~en • zwakke "punten van het: zrekNi1hui$ t.O.v.
de in sub 1 vermelde inrichtingen, zoals technologische middelen,
organisatiemethoden, het • Ihandelsbeleld ., de demografische
toestand, de regionale of su'bregionale taak van ·het ziekenhuis,
hetal of niet 'Bestaan tYan ecn eventueell aantat uruversit~it£beldd ~n,
gespechdiseerde diensten of materlerel, kWailHkarties 'Van he t per·
soneel en geneesherenkorps, 'het pu'bliek of prive-statuut,

3. De aCzetgebieden;

Zekere inlichtin'gen over het soort. van clienteel dat in de
instellingen verzorgd werd.
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4. 'De aan· en verkoopcontracten en ·akkoorden die fundamen·
tcle en duurzame gevolgen hebben ... ;

Dit omvat de voornaamste bepalingen van contracten die lopen
over ,Ianger dan Hn jaar voor aall'kopen van goederen en dien·
stcn (keuken, wasserij, reiniging, ... ), overeenkomsten van het
ziekenhuis met sommige farmaceutische bedriJven, structuur en
aankoopbeleid van 'de apotheek, ...

7. De boekhoudkundige gegevens in verband met de omzet,
Hieronder wordt verstaan : een tabel, over de laatste vijf jaar,
en zijn evolulie over viJ! jaar... in voorkomend geval, een uit· met het totale 'bedrag V~lD de facturering en de and ere diverse
spHtsing per onderdeel...;
ontvangsten.
8. Een overzicht 'Van dekoslprijzen en verkoopprijzen per . Onderhet be grip •..kost'pl"ijs • wordt verstaan. voor de ,verplegmgseenheden, de pnJs van een verpleegdag, zoals die berekend
eenheid, ..•
WQ['td,t vc,ltgz,n'5c 'de regll'ement.~r'ing van Vol'ksgez(mdlheid, en ui:gesplitst per verplcgingsdienst, zoals die ge'kend is volgens 'het
eenvormig boekhoudkundig pl,an der zieken'huizen.
Onder het begrlp • verkoopprijs » wordt verstaan de 'basis.
prijs voor een gemeenschappelijke kamer, opgelegd door het
!Ministerie van Volksgezondlhei'd met erbijvenneld de mogelijke
aangerekende toeslagen (bv. voor individuele kamer), en de
toeslagen voor diverse ,dienstverleningen.
9. De marktpositie van de onderneming en tde evolutle erwan
/DeaJe dnUdhtLngen di'e,oe.n te woI'd'en \V'erstrelrt uillgaande van
In !het binnenlaml, ...
de natiollla:J:e S1tati:stieklen inzake flret 'aantlal ·bedden en Ihetaantal
VellPl'e'e3dagen.

Art. 7. - De produktie en de produktiviteit.
De In dlt artike/l bedoe1de Inlidhtingen dienen ~r e'en
periode v.an 5 Jaar vemtrekt te wol'tj!en, eventu'e'el per onderd'eel.

11. 'de JeV'Olutie 'Van tie produkt1e, uib~edrukt dn ._ tge't:al
Maarde en In lQegevoegde wll'arde;

2. de aanwending van de eronomisdhe :produkHeoapacltelt,

3. !de eV'olutle van de produkUviteit ...

-'M

in

,Met 'de evdlutie van de prIYduktie In fgeta,l W'oI1dt 'beodoehl het
,alantal per dienst gefactureer1de \lilgd a g'e,n , evenals d'e waarde
cl1van, en de t'Oegevoegde waarde; 'Onder dit l08atste wordt vel'Staan
{le 9011l 'Van Ide aM Ide produkUemcboren toegek:ende V'el1g'Oooin·
gen, nl. lunen, wedden, ... am 'de ~aclJor arbeid, en dntresten,
wi.nste.n, ... 'V'an de factor kapita'al.
Daarbij kOTJ1Ien globale gegevens nopens fhet a!anbal en-of I(l'e
Jrosten va'n de ome:di9C'h·technisch'e pt'estati'es, gele:vel1d door Het
zieJldeI1huis en mjn Yerschillet(de ondel1delen, ook VOOT derden
'buiten Ihet ziekenhuls; ten slotte d~ent 'eveneens me~ding te wor·
den gemaakt 'van presbaties doie ste'lIge'l,matlg aan Idetden worden
'Opgedragen, tlenbah~ van Jiet zrelCenhui.s.
Vo'or de 'sector • overpleging • Ihlartdelt Jdit over de 'bel)eilUng
'van de booden t.oJv. 'beschikbare bedden, 'en ,o\'er de gemrddelde
\'erblijfsduur.
Voor de me'd.j:~f(Ill·te(lhniscJhc, j'nformatJica en a'dministr atievc
dlensten women volgende lnl1ahtingen ;verstrekt :'
- de 'iijst van heit ·beSllaande lware ma1teri'eel, met cijferge,
gevens over de oaanwending als dat radelijkerwijs moge,lijk
Is;
- de v'erfh:oudingen tussen de jalarlijkse investeringen in ma~e
rieel enerzijds, en de omxet of I'esu1taben anderzijds;

Deze inUclhbingen worden verstrekt aan ,de 'hand 'van ratio's:
-

Art. 8. -

voor de dienst • verpleging • : Ide veI1hoU'ding tlhSsen het
aantal arbei:dsuren en 'het aant~l verp\eegdaogen;
voor 'aBle diens~en, ook de 'V'erpk.ging : de 'V'erhoUlding tus.
sen (het ·aantall personeelsl'eden I(gewogen roor de deelbijdse)
en het totaIe omzetcijler.

De financiele structuur.
Deze inHchUngen gaan o.ver de tecohnische bedl"ijfseenheid
en tn voorkomendge~a1 o\"er de juridisdhe, economiscthe of finan:
cHHe entiteit.

1. een verklarerrde commentaa'r van het gebruikte rekening·
,Di't beh.elst het eenvormig b~eikhouldkundig pIan van Ide zie.
stelSel;
ke'rthuizen, met commentaar.
(J)

CD

2. een ontleiding !Van de financiEHe struotuur ...

en

o

De bedoelde inlidhbingen omVlatten :
een 'V'engelijkin~ van :de volIed'ge jaalTekeningen (,balans,
resuJbalJenrekemng, bljlagen, ... ), met commentaar over
de vijf laat-ste jaren;
,

-

-bij deze comm~ntaar women vCiLgende ratio·.... tgebruikt (de
nummers rveIlWljzen naar de nrecanograflsdhe nummeI's van
het 'e'elllvOMli'g boekfhoudkundig p'an);
= I"eni-abiliteit:
a) bruto-eoonomisohe renbabilUeit :
(90)
(70)

+

X 100

(69)

b) caSh flow / oei<gen vermagen :

(10)

(90)

+

(70)

+

(11)

+

(12)

(110)

+

(11)

+

(12)

(11)

+

(12)

+

,(i3)

= soLv.a'biUteU:
(10)

=

+

ilJiquiJd;ltedJt:

(20)

+

+

X 100
(90)

+

1(21) + '(22)
(23) + (29) + (30)
(39)
(51)
~(52)
(53),
(54)
'(55)
:(56)

:+

+

+

(31)

Art. 9. -

+

X 100

+

+

+

+

+

(50)
(59)

+ (13.00) + (12.01)

De Budgefterin8smet1iode en de hostprijsberehening.

me

1. 1. De 'budgetteringsmettlhode ... ;

~n 'besd.hTij.V'illlg IV'an de mellhode
rgebrui'kt 'WOJ1"dt, ~et
Mnduidin,g van de wijze wa8lrop !het budget aange\\1end wordt
oals ·beheel"sinstrument.

~.

a>eze melhOlde 'VIan ibereke.ning mod beschrev'en word en, m~t
die nod·i~ tC1elidhHnJg omtr.ent tl'e terzake geJdentJe aJdmJn45tratieve re'geJ.s, en :dIit voor de 'V'erpleelgdlien5lt'en; voor de overige
'!:il'elllS~ ~ilenen de 'gegeveIll~ 'VersU1ekt ote wOI'den zonder mdi.vidu'alilS'aties te lVero'Orzaken.
.

De berekening9JIl'et·hode van de kost.pri:jsi

3. VolJdoen'de ge'gevens nopens de sta'uotuur 'Van 'de kosoon en
spreiding terV'an ...

~~

Art. 10. - Personeelskosten.
In voork'om:en!d g'e'V'aJ zuJolen, Ide uitgesplitst-e personJeellskosten
worden vel"st:rektper Qnlderd1eel.
_ kasten 'Verbonden aan die personeeJsdi'enst en de oociaIe
diensti

lBe!d:delld WQI'dt !de so'ciale dienst 1V00r 'het tpemoneel.

_ vergaedilllg Vlan Ihet pers'onee'l, uitgesplilslt per werknemers,
bOOienden, id1Nctiepersoneel, ...

Hierbij Idient Ihet bezoldigd medisdh pel"S'onle!eJ apart verme.J.d.
Op verzdek !Van de olllderneminlgS'raad ,of m'et zijn unaniem
akkoord, 'kunnen 'de personeels,kosten eve:neerrs uit.gespHtst wor·
den 'overe'enkomstilg de reglementering IVan Ihet ,Ministeri'e van
VO'likos'gezondlheid : me'disdh pzrso'n'eel, Jool1Jtre'kkend personle'eJ,
'afdtmini-stI1aJtief perstoneeJ. verplegen!d persoIlle'eJ, param'elCUsdh per·
son:e:eJ, anld'er pel1S1on~eL

Art. 11. -

Programma en ofgemene toekomstverwachtingen.

Toe 'V'erslre'kk~n op niveau tedhnisdhe ,be'drijf'£1eenlh-e1d
nwr-au juri'disc!h'e. leconomisdhe of firlancH~l'e 'enGiteit.
... sitrekt zidh uit tot ,aUe aspecten 'Van lde ondierneming ...

~n

QP

De beddel!d'e inLichtingen te 'Verstrekken overeenkmnstig deze
ibepaHngen ihelbben betriekk'i'llIg op :
- aspecten ·in 'Ver:band met de uitruosting en de organi's3ltii'e :
nieuw:e die,nste'n. rationalisatie, reol"ganisable·, :lrerstructu·
r.eri,~nsmaatregeldngen ... ;
r- oSodale :aspecten, evolubite inzak'ede 'bezeUing 'Van de allbeidspJiaatsen;
- financielie encommercHHe ,asp'eeten;
- aspecten:in -verband met. !het speul'1wel"k;
- ,vO'orgenJomen inv.esteringffO'n : 'V'oortgenomen ultbrerdilfllg,
final1Jciering van de 'Voorgenomen investeringen naar aariI
'en Ibedraig.

Art. 12. - Het wetenschappelijk speurwerk.
... !het terzake 'ge,V'oerde beleid ...
... aangew'end'e mi'cfdelen, :d'e pel"sonen ....
... ~e orH!nlering ...

Voor zOlver Ide dire'ctieerva,n o:p de lh:oiJ'g'te ns, moeten o.a.
jnli(lhtingen worden 'verstrekt o,ver klinhc;h'e 'Of and'er,e testen me't
bepaallde geneesmildde'len tot /het verridhten wa'arV'an het zi'eke~
Ihuis 'of 2lijn Igene'es!herlen zicih tegenJover £arma'ceut.i.scat'e bedIUpen
lh.elbben'VeI1bon:dien.

en

Art. 13. -

De over1ieidstegemoetho'11ingen.

N

..• 'Slaan zowel 'Op ide aard en de omvan'g ...
'It!rbonden 'Voorwa'arrlen en de bestemming ...

a'~s,

op de eraan

nit !Omvat alle mog'elijke ~u'bsi'd:i'es, zoa1s sUibsi'di'ers van aret
lMinisl'erie 'van VolkSJgezondlhieid, bowwpremies, bijdr3lgen Vlan de
R. V..A. dn de 'betalinlg van B.T.IK."er9, s~iaiI1S ten te\\1eXl]{gesooMe
wlerkloien. de ter bescihikkingstelling 'Van gemeentegronoden som·
mfilge verlalgin'gen !Van gemeen:te.belastingen, ...
'

Art. 14. - Organigram.

Hc-t organigram ... ,'besrhrijIt en 'vel"klaart ...

:Het nominatief organigram dient de -werkeHjklheid van tde
interne -orgarrisati'e van ,het ziekel1huis fie '<I'ren uitkomen d<?
funollies 'Van de erin opgenom'en petsonen te omsdhrij.ve~ en
eenopsomming te bevatten van '<le ~eden die d'e medis('he raa'd
VOl"men en van Ihun prerogatieven. ·Dit organigram 'dient nomi·
uattef uitgebouwd ten minsUe .tot de Ihoofden van Id~enst.

Jaarlijkse informatie.

Art. 17.
\De 'documenLen bevaUen ten minste
I" ...
2" ... een exemplaar van ...

Hierbij dienen ook alle documenten gevoegd die de directie
in dj,t verband vo'orl'egt aan de talgemene veI1gadering.

Art. 19.

Het ondernemingshoofd .. .
commcnt:arieert'vooral .. .
5' de wijzigingenin de vasle acth-.a.

Dele lnlidhtirvgen over de ;vaste acti;va dienen onderverdeeld
te worden in grote cat~gori-een zoals • 'gron'dlen ., • g'e!bouwen "
• ,grote ondet.holJ1dswerken " • investeringen ,in r'oerende !goe-deren " alS1me'de de verordenilJlgen in dele post-en, ten 'einde 'een
vergelijking mogelijk te maken met de kraChlens artikel 11
'Verstrekibe inHohtingen.

Art. 22.

... gegevens
onderdeel ...

belreIfende

de

win3t- en 'Verliesrekeniog

per

,Hierbij 'dient Irekening gdhouden te worden met het bepaalde in
atlikell.

Periodiehe voor:ic/tting.

Art. 24.
Voor het verstrekken van deze inlidhtingen dient rekening le
gehouden met het bepaal'dein voorgaarrde commeota'l1en.

... de inJicihHngen, met name ...

wOl~den

Occasionele voorlichting.

Art. 25 en art. 26.
... 1. tE·lkens

zi~h geb~urt:,nis32n

voordo2n ...

2. in alle gevallen waarin interne beslissingcn .•

De bepalingen Ivandeze artikeJen slaan ook op 'de 'aotiviteiten
van afgeV'aardigden van ex.torne OI1gtanen, mals financH!le a-dviseurs, beheersexperts, ... wat betref.t hun opdrachten, de verslagen en saneringsplannen e.d. di'e 2Jij opste'Pien, eo de maatregelen die er ui'l'voortJvil'oeien.

De 1\1.inistp.r val'\..Economische Zaken,
0)

cv

M. EYSKENS.
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15 FEBRUARI 1985
Ministerieel omzendbrief over de toepassing van het koninklijk besluit van 27 november 1973 houdende reglementering
van de economische en financit:le inlichtingen te verstrekken aan de ondernemingsraden, in de sector van het onderwijs
Artike/en koninklijk bes/uit 27 nOl'ember }973 die een aanpassing
vergen

ToepClssing op de s('ciol' olJdenvijs

Artikel 1
Het ondernemingshoofd

De voorzitler van de inrichlende macht of de ler zake gemachtigde(n).

Dc niveau's waarop de informatie dient te worden verstrekt :
1. Technische bedrijfseenheid

2. De juridische entiteit
3. De economische en financiele enliteit

4. Onderdeel

De eenheid waar de ondernemingsraad gevestigd is (deze eenheid
kan ook bestaan, naar gelang het geval. uit :
- een" schoolinrichting die volledig sumenvall met de juridische
entiteH waaruit zij voortspruit;
verscheidene onderwijsinrichtingen, afhandende van een
zelfde juridische entiteit of inrichting (inrichtende machl);
- verscheidene inrichtingen die afhangen van vet'schillende
inrichtende machten, dochin een zelfde entiteit gei·ntegreerd.)
Deze moet worden gelijkgestcld met de inrichlende macht(en)
(V.Z.w.) of feitelijke vereniging(en).
Deze notie omvat de verschillende juridische of feiteJijke enliteiten die een fundamentele en duurzame economische of financiele
invloed uitoefenen op een inrichtende macht of op de technische
bedrijfseenheid zelf.
Het al of niet bestaan van onderdelen hangt aC van een besIissing
terzake door de ondernemingsraad. In het algemeen kunnen als
onderdeel beschouwd worden alle afdelingen. afzonderlijke
vestigingsplaatsen of niveau's welke in de betrokken technische
bedri.ifseenheid bestaan.

Basisinformafie

Art. 5. STATUUT
2. De statuten en eventuele v:ijzigingcn

3. De leiding

Naast het verstrekken van de statu ten in de enge zin, zou het
ondernemingshoofd, ten einde een goed begrip ervan te verzekeren,
een aantal documenten ter inzage van de leden van de ondernemingsraad kunnen houden. zoals de wet op de V.Z.W.'s, de wetgevingen en organieke reglementeringen uitgaande van het Ministerie
van Onderwijs, die betrekking hebben op de maleries waarvoor de
ondernemingsraad bevoegd is.
V~~r verenigingen en vennoctschappen met rechtspersoonlijkhe id omvat dal de Raad van Beheer; voor de feitelijke verenigingen :
de leden die deel uitmaken van de inrichtende macht zoals ze worden vermeld in de bij het Ministerie van Onderwijs, neergelegde
liist.

(J)
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4. De financieringsmiddelen op halflange en lange termijn

5. Overeenkomsten en akkoorden

Art. 6. CONCURRENTIEPOSITIE
1. De voornaamste concurrenten
2. Concurrentiemogelijkheden en -moeilijkheden
3. De afzetgebieden
6. Elementen die moeten toelaten een inzicht te krijgen in de commercialisatie ...
7. De boekhoudkundige gegevens van de omzet en zijn evolutie
over 5 jaar ...

Dit omvat:
- het bedrag der eigen middelen van de technische bedrijfseenheid en, in voorkomend geval. van de juridische en andere entiteit
(en) waarvan de inrichting afhangt;
- het bed rag van de leningen op halflange en lange termijnen:
de looptijd ervan, de toegepaste intrestvoeten, de voorwaarden van
afbetaling en de verstrekkende instellingen of organismen.
Daarnaast dient eveneens een toelichting te worden vel'strekt bij
het systeem van toelaging voor werking, uitrusting, bouw en schoolbehoeften.
Dit geldt ook voor de overeenkomsten en akkoorden die gesloten
worden in het kader van een scholengemeenschap en andere
structurele bindingen.
De nominatieve Jijst van de onderwijsinrichtingen, van gelijk
niveau, die in de streek gevestigd zijn.
De sterke en zwakke punten van de inrichting t.o.v. de andere
gelijkaardige inrichtingen in de streek, o.a. op gebied van infrastructuur, leergangen, recrutering, ... en dit ook m.b.t. de internaten.
De recruteringszone van de inrichting.
Daarmee wordt o.a. bedoeld het beleid en de methoden inzake
recrutering alsmede het beleid inzake informatie van het publiek,
en de publiciteit.
Dienen te worden verstrekt, in voorkomend geval, per onderdeel
alle inkomsten, te weten :
'
De ontvangen werkings-, uitrustings- en bouwtoelagen, de toelagen voor leerboeken en schoolbehoeften, de inkomsten en ontvangsten voortvloeiend uit initiatieven voor steun aan de scholen, giften,
kostgelden van internaten, maaitijdtickets, bij- en naschoolse activiteiten, en alle andere inkomsten. Indien de instelling kennis heeft
van het totaal v~n de weddetoelagen, zal dit eveneens worden medegedeeld.

U. Een overzichl van de kosl- en verkoopprijzen per eenheid, ...

Dit omvat een overzicht van de evoiutie van de effectieve kostprijs per leerling, eventueel per onderdeel, met uitsluiting van de
koslen die door de weddetoelagen gedekt worden. Voor de internaten dient dit te worden aangevuld met gegevens over de effectieve
kostprijs per ieerling en het kostgeld dat per teerling wordt aangerekcnd.

9. Dc marktpositip "on de onderneming en de evolutie ervan

De toestand en de evolutie van de schoolbevolking ten opzichte
van de andere inrichtingen uit de slreek, zal verstrekt worden voor
zover een statistiek ter zake beschikbaar is.

Art. 7. PRODUCTIE EN PHODUCTIVITEIT

De in dit artikel bedoelde inlichtingen dienen voor de laatste
5 jnar verstrekt te worden en moeten eventueel per onderdeel verschaft worden.
1. De evolutie van de produclie

De evolutie van het aantal ingeschreven leerlingen per orientatie
en/of afdeling.

2. De aanwending nm de economische productiecapaciteit

De opvangcapaciteit van de instelling wals ziJ kan worden
geraamd op grond o.a. van de gegevens inzake de accomodatiemogeJijkheden van de klaslokalen. machine-uitrusting. refter .... alsmede
de mogelijkheden van indienstneming van nieuwe personeelsleden;
hetz€lfde geldt ook voor de internaten.

3. De evolutie van de productiviteit

Dit omvat:
- het aantal georganiseerde lesuren t.o.v. het aantal gesubsidieerde lesuren;
- het aantal georganiseerde lesuren t.o.v. het aantal suhsudieerbare lesuren;
- het aantal afgeleverde diploma's en certificaten.

Art. 8. FlNANCIELE STHUCTUUR
1. Een verklarende cornnwnlaar van het gehrl1ikte rekeningen;leisel

De jaarrekeningen Van de lantste 5 jaar ...

Dit omvat de nod.ige uitleg teneinde de structuur van de rekeningen te begrijpen.
Dit omvat een vergelijking met commenta~r van de slotrekeningen van de werkingstoeiagen.
Bovendien moeten op niveau van de juridische entiteit inlichtingen v(,l'strekt worden omtrent de inkomsten en uitgaven. staat van
bezittingen en schulden. balans (voor zover de inrichtende macht
wettelijk ertoe gehouden is deze op te stellen) .... en de eventuele toeIichtigen. ten einde een volledig beeld te hebben van de financiiHe
structuur.

Art. 9. BUDGETIERINGSMETHODE EN KOSTPRIJSBEREKE'JING

0)
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1. De budgetleringsmethode

Dil omvat de nodige uitleg over de wijze waarop het budget wordt
opgemaakt en over de wijze waarop het gehanteerd wordt als
beheersinstrument.

2. De berekeningsmethode van de kostprijs

Hier dient de methode beschreven waarop de inlichtingen.
bedoeld in art. 6. 8°. berekend worden.

3. Voldoende gegevens nopens de si ructuur van de kosten en de
;pi'eiding ervan ... per onderdeel. ..

Dit hangt eveneens samen met de' inlichtingen bedoeld in
art. 6. 80.

Art. 10. PEHSONEELSKOSTEN

Nnust de kosten verbonden aan de personeelsdienst en de sociale
diensten dienen enkel de personeelskosten buiten de weddetoelagen
medegedeeld worden overeenkomstig de in dit artikel voorziene
bepalingen.
Art. 11. PROGRAl\ll\-IA EN TOEKOl\ISTVERWACHTINGEN

- strekt zich uit over alIe aspecten van de activiteit van de onderleming ...

Nllast het bedrag, de bestemming en de financiering van de voorgenomen investeringen, worden o.m. de volgende inlichtingen verstrekt:
- de programmatie van opties en secties;
- de intenties en vooruitzichten inzake de eventuele uitbreiding,
opheffing of rationalisering van de instelling, of onderctelen ervan,
evenals inzake eventuele fusies, en eveneens inzake de eventuele
onderhandelingen met de overheid daaromtrent;
- de afwijking tussen bepaalde verwezenlijkingen en de oorspronkelijke intenties;
de oprichting van scholengemeenschappen;
- de bepaling van prioriteiten inzake de uitrusting;
- de vooruitzichten met betrekking tot de tewerkstelling;
- de vooruitzichten inzake de personeelskosten ten laste van de
technische bedrijfseenheid.

Art. 12. WETENSCHAPPELIJK SPEURWERK

.. , terzake gevoerde en in het vooruitzicht gestelde beleid ...

Art. 24. PERIODIEKE VOORLICHTING
... Zij moet de ondernemingsraad in staat stellen de gang van
laken in de onderneming te volgen ...

Dit behelst onder meer het gevoerde en in het vooruitzicht
gestelde beleid inzake recyclage der leerkrachten en het pedagogische, didacti.sche en methologis~he speurwerk.

De overeenkomstig art. 24 te verstrekken inlichtingen dienen
gegeven te worden rekening houdend met de hierhoven verstrekte
verkaringen.
Daarbij dient ook rekening te worden gehouden met de reglementaire bepalingen eigen aan het onderwijs i.v.m. de vaststelling van
het aantal leerlingen, uurroosters, gebruik van de uurkredieten en
de staat van het personeel.
De gegevens die het Ministerie van Onderwijs slechts per schooljaar opvraagt, worden ook slechts Mnmaal per jaar verstrekt.
De Minister van Economische Zaken,
M. Eyskens.
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28 FEBRUARI 1985. MinisterieJe om:zendbrief o\'er de toepassing van het koninklijk besluit \'an 2; november 19;:) houdende reglementering van de economische en financiele inlichtingen te verstrekken aan de ondernemingsraden in de universitaire instellingen

Artikclen koninklijk besluit 27 november 1973
die een aanpassing vergen
Artikel 1.
Het ondernemingshoofd
De niveau's waarop de informatie dicnt te worden verstrekt :.
1. De technische bedrijfseenheid

2. De juridische entiteit

3. De economische en financiele enliteit

4. Het onderdeel

BASISINFORMATIE
Art. 5. Statuut
1. De rechtsvorm
2. De .statuten
4. De financieringsmiddelen ...

5. Overeenkomsten en akkoorden ..

Toepassing in de universilaire inslellingen

De voorziUN van de raad van beheer of zijn afgevaardigde. die hem
bindt.
Dit is enerzijds de academische inrichting. d.w.z. de entileit(en)
waarin zowel door het patrimonium als door de stuat (werkingstoelagen) gefinancierde onderwi.is- en onderzoeksactiviteiten geconcentreeI'd zijn. en. anderzijds. de academische ziekenhuizen.
Dit is de universitaire instelling in zijn geheel.
Op. le merken valt dat de 8cademische ziekenhuizen ('ventueel een
aparte juridische enliteit kunnen vormen.
De le v€'rstrekken inlichtingen zijn omschreven in de ministeriele
omzendbrief betreffende de toepassing van onderhavig kohinklijk
besluit in de sector ziekenhuizen.
Het geheel van de entiteiten die rechtstreeks afhnngen vun de universitaire instelling als juridische entileit. en het geheP\ van enliteiten, ondernemingen of diensten, die een fundamentele en duurzame
invloed uitoefenen op haar beslissingen en waarmee ze economische betrekkingen heeft uit hoofde van een van haar taken.
Het al of niet beschouwen van onderdelen hangt af van een beslissing van de·ondernemingsraad. rekening houdend met criteria wals
eigen budget of financiering, zelfstandigheid, eigen beheer ....

Naast de statu ten dient rekening gehouden te worden met de specifieke wetgving in verband met de universitaire instellingen. hun
patrimonium. hun financiering, ... om een goed begrip van de eigen\ijke statuten te verzekeren.
Dit omvat cen overzicht van de eigen middelen, inkomsten van het
patrimonium naar onderdeel, prive-steunverlening. leningen, evenals de financiele en economische betrekkingen met andere entiteiten.
Bedoeld wordt het bestaan en de aard van de overeenkomsten en
akkoorden die, hetzij afzonderlijk hetzij in hun totaliteit. een blijvende en duurzame weerslag 'hebben op het bestaan van de universitaire instelling.

,\rt. n. COIICIJI'1'l'lltit'positie
1. De VOOI'IHlUmste ... cohCllI'I'l'nten

:1. Dl' urzpIgebieden

n. E1ellll'nlen die 1110('I('n loelulcn cen ulg('mc('n in7.icht le krijgl'n in
de \\"ijze ",u"rop de produkten gc('omml'J'l'ialisel'rd worden
7. De boekhoudlwndige gl'gevens in veJ'bund met de omzl't, en zijn
e\'olutie over \/ijf juur

n.

Een o\,przicht vun de kostprijzcn ('n n'rkoopprijzl'n per eenheid, ...

!).

De l11ul'ktpositie ...

Art. 7. PI'vduktie

('11

pI'odllklilitl'il

1. Dc l'volulie van d" prodllktie, uitgedrllkt in ... g('lal .... evcnals in
wuurde en tocgevoegde "'Hurde
.

2. Dc aan ...... cnding van de ('collul11ische pl'Oduktiecapuciteit...
3. De evolutie van dc produktiviteit

Lijst vun de instellingcn van het universitaire en hoger niet-universitair(> onderwijs welke gelijkwaardige diploma's afleveren en tot
de7.elfde taulrol behol'en.
Een overzicht vun het aantnl ingeschreven Belgische en vreemde
studcnten, ten E'inde E'en verband te kunnen leggen tussen de demografische ont\\'ikkeJing en het aantal inschrijvingen.
Inlichtingen die het mogelijk maken een algemeen inzicht te krijgen in het beleid en de eraan bestede financiele middelen met
betrekking tot recrutering. pl'Opaganda. informatie over de inrichting en bctrekkingen met het publiek.
Boekhoudkllndige gegevens over alle ontvangsten in tijdreek!';en
van vijf juar. eventueel uitgesplitst per onderdeel.
Een gecol11l1lentarieerd overzicht van de reele en forfaitaire kost
prijs per student. per studierichting en per cyclus. met zijn evolutie.
of een overzicht van de door de staat toegekende kostprijs per studpnt. llIet zijn evolutie.
Bedocld worden statistische gl.'gevenl> omtrent het aantal studenten
in de verschillende universilaire inslellingen, t1itgesplitst naar studierichling.
De in dit nrlikel bedoelde inlichlingen dienen voor de laatste vijf
juar vPJ'strckt te worden en moelen eventueel per onderdeel verschufl \',;orden.
Deze gpgevells omvatten :
1. cen ovcl'zicht vun het aantal studenten. per studierichting. en een
OVCJ'idcht van het aantul subsidieerbare en niet-subsidieerbare studcnlen per fucultcit;
2. inlichtingen over het wetenschappelijk onderzoek (verslag van de
raad voor wetenschappelijk onderzoek);
3. mcl'lbure resultaten van de sociale dienstverlening aan de studenten en aan del'den.
HiPI' dienen gegevcns verstrekt over het aantal studenten ten
opzichlc van de opvangcapaciteit. de theoretische personeelsformalic en de werkeJijke bezetting ervan ....
De evolutie vun de verschillende categorieen personeel. toegelicht
met ratio's, zoals :
- uantal studcnten t.o.v. aantal werknemers;
- auntal studenten t.o.v. aantal lesgevers;
- uunta\ gepresteerde lesuren t.o.v. aantallesgevers.

Art. 8. Ja'll"l"c1wnillf.Jell
1. Een \'erklurende COnllllcntaur \'t1O lH't gl'bl'uiktc l'ekcningcnsleJscl

Dit dient le gebeuren rekening houdend met de wet van
27 juli 1971 op de financiering van de universiteiten. het koninklijk
bcsluit van 8 upril 1916 inzake de patrimoniumrekening ....

J\rt. 10. l'ersollt'I'iskos/ell

l\lits het akkoord van de ondernemingsraad kunnen de vergoedingen van het pcrsoneel als volgt uitgesplitst worden :
- professol'encorps;
- wetl'llschappelijk corps;
- administratief personeel;'
- tcchnisch personeel;
- beheerspersoneel;
- gespecialiseerd personeel;
- paramedisch personeel;
- dircctiepersoneel.

Art. 12. Wl'tl'/l.o;l'Iwppelfik spelll"lI'erk

Deze inlichtingen omvalten het geheel van het wetenschappelijk
ondcrzock. zowel in eigen opdracht als voor derden .

... op het terwke gl'vocrde en in het \'ooruitzicht gestcldc bcleid .
... o\.'er de aangewcnde middclcn, de pCl'sonen en instellingen gelust
met het speurwerk ...

JAARLIJKSE INFORl\l.<\TIE
Art. 11.

2. Een exemplaar van ...

Art. 19 cn art. 20.

lodien aan de voorlopige rekeningen wijzigingen worden gebracht
(door de toezichthoudende overheid. het Rekenhof...) zullen deze ten
spoedigste aan de ondernemingsraad worden medegedeeld. met de
nodige commentaar_
De gegevens te verstrekken overeenkomstig art. 19 en art. 20 dienen
te wordenuitgesplitst zowel voor de gewone of 't'erkingsbegroting,
de patrimoniumbegroting als de begroting betreffende de investeringen.

De Minister 'van Economische Zaken.
M. Eyskens.
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MAART 1987. - Mlnisteriele omzendbrief over de toepassing van het koninkJijk besluit van 27 november 1973
houdende reglementering van de economlsche en flnanciele inlichtingen te ventrekken aan de ondernemingsraden, In de banksector

Artikelen van het koninklijk besluit van 27 november 1913 die
een uiUeg vergen :
Artikell.
De onderneming- de juridische entiteit .

De economische of financiele entiteit waarvan de onderneming
deel uitmaakt :

De onderdelen :

Toepassing in de banksector :

Elke ondernemingsraad zal de inlichtingen ontvangen over de
entiteit w8arvoor hij is opgericht en vervolgens, in voorkomend
geval, ook de inlichtingen over de juridische entiteit waarvan hij
deel uitmaakt of de juridische entiteiten waaruit hij bestaat.
Indien de onderneming deel uitmaakt van een economische of
financHHe entiteit, dienen over deze entiteit de inlichtingen te
worden verstrekt zoals voorzien in de artikelen 5, 8, 11, 14 en 17 van
het besluit.
Voor het definieren van de economise he of financiele entiteit in de
banksector moet worden uitgegaan van de definitie van de groep die
in artikel 7 van het besluit van 13 juni 1972 van de Bankcomissie
houdende het reglement betreffende het eigen vermogen wordt
geformuleerd;
Zo gezien omvat de economische en financieIe entiteit:
1. de moedermaatschappij van de bank;
2. de fiIialen en subfilialen van de bank;
3. de andere ondernemingen die aIhangen van of gecontroIeerd
worden door de moedermaatschappij.
Op beslissing van de ondernemingsraad kunnen o.m. afdelingen
van de centraIe administratie, de zeteIs, de filiaIen en andere onderafdelingen aIs onderdeel beschouwd worden.
.

1_

De basisinformatie
Artikel5.
20 Statuten en eventuele wijzigingen :

30 De leiding :

40 De Cinancieringsmiddelen :

Naast de statuten zelf zal het ondernemingshoofd tevens informatie inzake de betekenis van het statuut en van de belangrijkste
wettelijke reglementaire bepalingen geven alsmede hun gevolgen
voor de onderneming.
Hier moet worden meegedeeld de samenstelling van de raad van
bestuur en van het hoogste Iichaam belast met het dageJijks beheer.
Oit betekent voor de naamloze vennootschappen, het directiecomite
en de raad van bestuur; voor de cooperatieve vennootschappen, de
raad van de beherende vennoten; voor de banken naar buitenlands
recht, de directieleden van het overeenkomstig niveau.
Deze informatie omvat eveneens de voornaamste aandeelhouders
voor zover ze bekend zijn. met lnbegrip van de eventuele participatie van een holding en de participatie van de bank zelf in andere
financitHe instellingen.

(X)

o

50 Bestaan en aard van de overeenkomsten en akkoorden :

Artikel6.
la De voornaamste nationale en internationale concurrenten :

20 De concurrentiemogelijkheden en -moeilijkheden :

30 De afzetgebieden :

40 De aankoop- en verkoopcontracten en -akkoorden :

Het zijn de overeenkomsten en akkoorden, die fundamentele en
duurzame gevolgen hebben voor de toestend van de ondernemingen
en gesloten werden met andere ondememin,en of andere instellingen met vermelding van hun invloed op het beleid en de aetiviteit
van de bank.
Het ware wenselijk ook bepaalde akkoorden en overeenkomsten
met betrekking tot het monetair en finaneieel beleid,rnee te delen,
die met name worden gesloten in het kader van de Belgische Vereniging der Banken.
ledere onderneming zal een praetische regeling treffen voor de
mededeling van de wetten, beslulten, reglementen en andere officiiHe stukken aan de ondernemingsraad_
Deze inlichtingen slaan niet uitsluitend op de erkende banken,
maar eventueel ook op spaarkassen, de openbare lnstellingen en de
kredietmaatschappijen, die onder hoofdstuk 1 van de wet van
10 juni Ig64 vallen, het Bestuur der Postchecks en andere Insteltingen. zoals venegenwoordigingskantoren.
Het komt erop aan de wijzigingen in het Iicht te stellen die de activiteiten van de ene of andere van deze instellingen teweeg kunnen
brengen, inzondecheid op het stuk van de werkgelegenheid In de
optiek van artikel 3 van het koninklijk besluil
Omvatten een reeks factoren die door hun gecombineerde uitwerking van groot belang zijn en moeten toelaten na te gaan of de
onderneming zich in een gunstige of ongunstige concurrentiepositie
bevindt. Deze factoren zijn a.m. de rentevoeten, de valutering, de
dienstverlening aan de klanten, het beleld inzake de commissies
aan de clii;!nteel, heJpeil van de reserve", d, h~~l"1!ationale mark~,
de tarieven, het peil van de diverse kosten, het bankbeleid tegenover de concurrentie en het beleid van de finaneiile groepen voor
·zover het samenhangt met dat van de bank.
Dit omvat de belangrijkste gegevens van de financUHe context
van de bank, zoals de bedragen van de verrichtingen volgens de
voornaamste soonen van deposito's, kredieten en diensten, voor
zover mogelijk uitgesplitst naar land of landgroep. De ondernemingsraad zal bepalen welke gegevens moeten worden meegedeeld,
b.v. zichtdeposito's, enz., geografische of valutaspreiding.
Deze inlichtingen omvatten :
de akkoorden van samenwerking gesloten op bepaalde
gebieden met andere fhianciiHe instellingen, de participatie
van de onderneming in Interbankinitiatieven (compensatie,
UCV, Eurocheck, enz.);
de verplichtingen voortvloeiend ult contracten tegenover de
monetaire en controle-overheden en eventuele andere tegenprestaties;

50
60 De elementen die moeten toelaten een algemeen inzicht te
krijgen in de wijze waarop de produkten van de onderneming
gecommercialiseerd wOl'den :

70 De boekhoudkundige gegevens in verband met de omzet. en
zijn evolutie over 5 jaar. met aanduidirig ... :

80 Een overzicht van de kostprijzen en verkoopprijzen per
eenheid:

go De marktpositie van de onderneming en de evolutie ervan :

de overeenkomsten met het Ministerie van Financien, het
Ministerie van Buitenlandse Handel. de monetaire en
bankautoriteiten, de regionale bestureri (o.m. in het raam
van sommlge sectoriiHe beleldsmaatregelen) ...
N.B.: Enkel de contractuele bepalingen die een precies idee
kunnen geven van de fundamentele en duurzame weerslag van de
overeenkomsten en akkoorden op de bankinstellingen moeten
worden meegedeeld.
Vergt geen bijzondere commentaar.
Deze informaties slaan bijvoorbeeld op :
de belangrijke veranderingen op de • markt. van de bank;
relevante ontwikkelingen of merkbare verbetering van de
« produkten • van de bank;
het reclamebudget en de soort reclame waarvoor gekozen is;
het handelsnet;
het bed rag of percentage van de provisies en de commissies
die de bank afstaat aan tussenpersonen.
Onder omzet dient hier te worden verstaan de som van de
ontvangen interesten en provisles, de inkomsten uit effecten en de
diverse inkomsten die op de creditziJde van de winst- en verliesrekening voorkomen, over een periode van 5 jaar, met aanduiding,
percentsgewijze. van het aandeel dat gerealiseerd werd in BeJgie, in
de E.E.G. en in andere landen; de nodige uitleg zal verstrekt worden
over de manier waarop deze geografische uitsplitsing is gebeurd,
wanneer de banken een uitsplitsing maken volgens hun eigen
methodes.
Deze inlichtingen omvatten de verschillende interestpercentages
vergoed op de rekening van bankier. van klanten en voor herd isconto die in de loop van het jaar achtereenvolgens werden toegepast. alsmede de interestpercentages ontvangen op het krediet aan
het clienteel en aan de overheid; eventueel ook het jaargemiddelde.
Daarnaast zal ook meegedeeld worden welke tarieven werden
toegepast voor de verschillende diensten die in de betrokken inrichting worden verleend. evenals de resultaten van de interne rendements- en rentabiliteitsstudies die invloed (kunnen) uitoefenen op
het beleid van de bank.
Tenslotte omvatten deze inlichtingen ook de kostprijs van een
activiteitssector of een dienst, voor ,zover deze werd berekend.
Deze inlichtingen bevatten relevante vergelijkingen die kunnen
worden gemaakt aan de hand van het beschikbaar materiaaI.

Artikel7.
De inlichtingen die verstrekt worden overeenkomstig dit artikel
zullen slaan op een periode van 5 jaar.
10 De evolutie van de produktie:

2" De aanwending van de economische produktiecapaciteit :

30 De evolutie van de produktiviteit :

Deze inlichtingen omvatten :
de produktie uitgedrukt in werkvolume (aantal rekeningen,
overschrijvingen, boekjes, effecten, ... ) met vermelding van
de corresponderende waarden;
de financiele produktie : verdeling van de wederbeleggingen
volgens de verschillende categorii!n (krediet aan partikulieren, aan bedrijven, aan de Staat; in Belgische franken of
in deviezen, hypothecair krediet, enz.) rekening gehouden
met kredietopening enerzijds en kredietopneming anderzijds.
inlichtingen over het totate bed rag van de verrichtingen,
zoals de opgenomen kredieten.
Hier worden meegedeeld :
een beschrijving van het computer- en randapparatuurpark;
de aanwendingscoefficienten van de belangrijke elementen
van de uitrusting.
Met betrekking tot de produktactiviteit kunnen coefficienten
meegedeeld worden zoals bijvoorbeeld :
toegevoegde waarde (omzetcijfer, zoals bepaald m.b.t. artikels 6 en 7, min vergoede interesten en provisies)
aantal arbeidsuren of personeelsbestand
aantal verrichtingen op de lopende rekening
aantal arbeidsuren of personeelsbestand
aantal verrichtingen op journaal
aantal arbeidsuren of personeelsbestand
bed rag van of aantal verrichtingen (belanstotaal, kredieten,
deposito's, verleende diensten, ontvangsten, of aantal
boekingen)
aantal arbeidsuren of personeelsbestand vastgesteld tijdens
of aan het einde van een of meer referteperiodes
gebruikt materiaal
aantal arbeidsuren of personeelsbestand vastgesteld tijdens
of aan het einde van eenof meer referteperiodes

verricht werk
gebruikt materiaal vastgesteld tijdens of aan het einde van
een of meer referteperiodes.
N.B.: In de drie hiervoor vermelde coefficienten moeten de
teller en de noemer op dezeUde periodes betrekking hebben.
Artikel8.
10 Een verklarend commentaaar van het gebruikte rekeningstelsel:

De inlichtingen hieromtrent bevallen :
1. het rekeningstelsel • Model A. opgelegd door de Bankcommissie:
2. het eigen rekeningstelsel of een min of meer vergaande uitbreidlng van de in • Model A • opgenomen rubrieken, die dank ziJ de
computertechnieken, naar believen kUnnen worden gegroepeerd ter
wille van de eisen van het beheer en dit met de nodige toelichting
over de aard en de oorzaken van de eventuele verschillen tussen de
twee schema's.

20 Een ontieding van de financiiHe struktuur door middel van een
vergeliJking met commentaar van de Jaarrekeningen van de vijf
laatste jaren :

De vergelijking van de jaarrekeningen zal gepaard gaan met
commentaar, voornamelijk inzake de rentablUteilsratio's en de coefficient der eigen mlddelen, de mogeliJkheid aangepast met andere
relevante coefficl~nten, die van Jaar tot Jaar vergelijkbaar zlJn.

I\rUKeJ

11.

1 De budgetteringsmethode en de toelichting:
0

20 De berekeningsmethode van de kostprijs :

ex>

w

30 Voldoende gegevens nopens de struktuur van de kosten :

De inlichtingen betreffende de aangevende budgetteringsmethode en de kostprijsberekening omvatten minstens de methode
die wordt toegepast voor de budgettering, naar doelstellingen en de
controle erop en de toelichting van de wijze waarop het budget
wordt aangewend als algemeen beheersinstrument van de onderneming.
Indien geen systematische budgetteringsmethode wordt toegepast zuHen gegevens worden verstrekt over de wiJze waarop
bepaalde doelstellingen worden vastgelegd, de middelen die ervoor
worden aangewend en de resultaten die zij opleveren.
Dit omvat een uiteenzetting over de basis en de wijze waarop door
de bankinstelling de verschillende kosten worden toegeschreven
aan de verschillende soorten van activiteiten, nl. inzameling van
werkmiddelen, kredietverlening, dienstverlening, met vermelding
van de rechtstreekse kosten van de verrichtingen, de onrechtstreekse kosten, de interesten en de interestmarge.
Wanneer er geen welbepaalde methode wordt toegepast om de
kostprijs te berekenen, moeten er gedeeltelijke gegevens warden
meegedeeld, zodanig gekozen dat de wijze waarop de banklnstelling
de totale kosten uitsplitst van elk van haar verschillende activiteiten
of groepen van actjviteiten, voldoende wordt toegelicht.
Deze inlichtingen zullen uitgesplitst worden conform met de gegevens verstrekt overeenkomstig de verdeling die bij artikel 6, 80 ,
werd gedaan.

Artikel 10.
... De vergoeding van het personeel. uitgesplitst per arbeiders.
bedienden, directiepersoneel :
Artikel 11.
... strekt zich uit tot alle aspecten van de activiteit van de onderneming:

Artikel 12.
De inlichtingen betreCCende het wctenschappelijk speurwerk : .

Artikel 13.
Inlichtingen in verband met de overheidstegemoetkomingen :
De jllarlijkse voorlichting
Artikel 17.
la Een geschreven verslag waarin de basisinformatie, voorgeschreven in artikel 4 tot 14, wordt bijgewerkt :

Artikel 19.
De periodieke voorlichting

Deze inlichtingen zullen verstrekt worden per categorie, zoals
bepaald door de praktijk in de betrokken instelling, die voortvloeit
uit de arbeidsovereenkomsten en de bestaande classificaties.
Deze inlichtingen zullen aUe aspecten van de activiteiten van de
bank omvatten, zo bijvoorbeeld de bouwprogramma's, de sociale
programma's, de uitbouw van nieuwe diensten, de opening van
nieuwe kantoren, de uitbreiding van sommige diensten, de
herschikking van het net, de oprichting van filialen, het beroep doen
op toe levering, de technische innovaties, de beheers- en organisatiemethoden en de wijzigingen ervan, de rentabiliteitsdoelstellingen.
Deze Ihlichtingen zullen bijvoorbeeld handelen over studies en
onderzoeken zoals marktsludies, automatisering van de diensten,
psychologisch en sociologisch onderzoek i.v.m. personeelsbeleid,
onderzoek inzake technische samenwerking met andere financiiHe
instellingen, of inzake de organisatie van de onderneming; deze
studies kunnen zowel door de bank zelf worden uitgevoerd als door
derden.
Dil artikel slaal op aUe vormen van overheidstegemoetkomingen
zoals die kunnen voorkomen.

De jaarlijkse bijwerking van de geschreven basislnformatie dient
te gebeuren rekening houdend met de hiervoor verstrekte toelichtingen. Ze moet zo worden opgesteld dat ze gemakkelijk kan
worden vergeleken met de basisinformatie en met de resultaten van
de voorgaande jaren. Er weze aan herinnerd dal ook een exemplaar
van de jaarrekeningen, het door de raad van bestuur opgesteld
jaaroverzichl voor de algemene vergadering en het rapport van de
revisor moet worden meegedeeld.
De ratio's moeten zo worden berekend dal de vergelijkingen van
het ene jaar tot het andere mogelijk zijn.

Artikel24 .
... zij moet de ondernemingsraad in staat stellen de gang van
zaken in. de onderneming te volgen ...

Deze periodieke voorlichting heeft tot doel de jaarlijkse voorlichting bij te werken en heeft betrekking op dezelfde gegevens.

De occasionele voorlichting
Artikel25.
... 2) in aHe gevallen waarin interne beslissingen ...

Het gaat hier eveneens om de beslissingen die binnen de bank
warden genomen ten gevolge van aanbevelingen, aannemingen of
beslissingen van de concrete-overheden, die een merkbare weerslag
hebben op de betrokken instelIing.

De Minister van Economische Zaken,
Ph. Maystadt.
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