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Nieuwsbulletin mei 2021
Een aantal keer per jaar nemen we je mee in de actualiteiten op het gebied van ontwikkelingen
binnen organisaties/medezeggenschap en wet- en regelgeving. We verschaffen inzichten en geven
tips hoe de OR zijn rol zo goed mogelijk vorm kan geven. Ook delen we leuke en nuttige werkvormen
om tijdens je OR-werk te gebruiken.
Heb je tips voor ons? We horen het graag! Veel leesplezier!

Deze maand

Het informatie recht

Het einde is inzicht! De eerste kleine stappen
voor versoepelingen zijn gezet. Steeds meer
mensen zijn gevaccineerd en langzaamaan
kunnen we weer meer fysiek bij elkaar komen.
Vorig jaar maart startte we met het
nieuwsbulletin om al jullie vragen te
beantwoorden in het kader van de
coronacrisis en jullie rol als OR. Nu, ruim een
jaar later, geen coronaonderwerpen meer in
het nieuwsbulletin, maar dit keer een
themanummer: financiën.

De wet op de ondernemingsraden geeft de
bestuurder de verplichting om financiële
informatie met de OR te delen. Deze
informatie heeft de OR nodig om de context
van besluiten te kennen.

Ook al is het licht aan het einde van de tunnel
steeds feller aan het worden, we moeten nog
even volhouden.
De meeste ondernemingsraden krijgen de
financiële stukken in de maand mei
toegestuurd, maar waar let je op? En welke
vragen stel je?
Daarom deze maand: De Rol van de OR bij

financiën.

Art. 31.a financieel- economische
informatie
Onder Art. 31 a dient de bestuurder
informatie te delen over het verleden en
informatie die toekomstgericht is. Deze
gegevens dienen ten minste twee keer per
jaar aan de OR te worden verstrekt. De
bestuurder kan daarbij zelf bepalen of hij
de informatie mondeling of schriftelijk
verstrekt.
Art 31 a, eerste lid: algemene gegevens
over werkzaamheden en resultaten
De bestuurder verstrekt jullie de gegevens
over de ontwikkelingen van de omzet,
kosten en resultaten. Wanneer het
relevant is kunnen deze gegevens
opgesplitst worden naar product/ dienst
enz.
In het bijzonder dient de bestuurder
gegevens te verstrekken die betrekking

hebben op de onderwerpen in het
adviesrecht. Bijvoorbeeld gegevens als
investeringsplannen of financiering van de
onderneming.
Art 31. a, tweede lid: jaarrekening volgens
titel 9,Boek 2 BW.
In het burgerlijk wetboek liggen de
vereisten vast voor de jaarrekening.
Hierover lees je verderop in het
nieuwsbulletin meer. Zo snel mogelijk
nadat de jaarrekening is vastgesteld moet
de bestuurder de jaarrekening verstrekken
aan de OR.
Art 31. a derde lid: inzicht in
groepsresultaten
Wanneer jullie organisatie deel uitmaakt
van en groep verbonden ondernemers,
dienen jullie als OR ook gegevens te
ontvangen die jullie inzicht geven in het
gezamenlijke resultaat van de groep
ondernemers. Naast de gegevens die jullie
ontvangen over de eigen onderneming.
Art. 31 a. zesde lid: verwachtingen over
werkzaamheden en resultaten.
De bestuurder dient jullie informatie te
verstrekken over de plannen en
verwachtingen ten aanzien van de
werkzaamheden en resultaten van de
organisatie voor de komende periode. Het
gaat met name over de verwachtingen en
plannen met betrekken tot het
adviesrecht.
Art 31.a. zevende lid: meerjarenplan en
begroting.
Als er in jullie organisatie een
meerjarenplan en begroting wordt
opgesteld dan is de bestuurder verplicht
deze met jullie te bespreken.
Art. 31.d. Beloningsverhoudingen
Onder Art.31 d. dient de bestuurder
informatie te verstrekken over de
beloningsverhoudingen in de organisatie.

Binnen veel organisaties wordt er gewerkt
met functiewaarderings- en
beloningsysteem. Echter niet binnen alle
organisaties geldt dit en wordt de
beloning op een andere wijze vastgesteld.
Het kan zijn dat de beloning van een
werknemer niet alleen bestaat uit
maandloon maar ook uit andere
componenten: bijvoorbeeld een
leaseauto/ aandelenopties.
Wanneer er binnen jullie organisatie een
cao geldt, dat is het voor de bestuurder
gemakkelijk: ze kunnen voor de
beloningsverhoudingen verwijzen naar de
inschaling in de cao. Maar het kan zijn dat
er, ondanks de cao, nog ruimte is voor een
eigen beloningsbeleid, dit valt dan wel
onder art. 31.d.
Niet alle organisatie zijn verplicht om
inzicht te geven in de
beloningsverhoudingen. De verplichting
geldt voor ondernemingen waar ten
minste 100 personen werkzaam zijn. De
verplichting geldt niet voor
(familie)bedrijven waar de bestuurder ook
grootaandeelhouder van is (minimaal 5%
van de aandelen bezit). Ook geldt de
verplichting niet voor de kleine en
middelgrote rechtspersonen die verplicht
zijn een jaarrekening te publiceren.
De bestuurder moet over de volgende
elementen inzicht verschaffen voor de
verschillende functie- en loongroepen:
-

-

Of er een beloningssysteem is en zo
ja, welk system en voor welke
functiegroepen.
Zijn er functiegroepen die anders zijn
beloond en hoe.
Welke loongroep hoort bij welke
functiegroep.
De afspraken, per functiegroep, over
de arbeidsvoorwaardelijke regelingen
(hierbij kun je denken aan:
vakantiegeld/ bonussen/ aandelen/
leaseregelingen/ ontslagbonus enz.).

-

-

-

De verhouding (in procenten) tussen
verschillende groepen, inclusief
andere arbeidsvoorwaardelijke
regelingen.
Verhouding tussen verschillende
groepen ten opzichte van het vorige
jaar.
Hoeveel mensen er per groep zijn
ingedeeld.

Let op: ook de
onkostenvergoeding die
de RvC of RvT ontvangen
vallen onder dit
informatierecht.

Privacy
De gepresenteerde gegevens mogen
uiteraard niet herleidbaar zijn naar een
persoon. Om die reden kan de bestuurder
bij groepen zie uit minder dan vijf
personen bestaan, de functies
samenvoegen zodat er een groep van ten
minste vijf personen ontstaat.
Het doel van het verstrekken van deze
informatie is dat de OR deze informatie
mee kan nemen in de besluitvorming en
met initiatiefvoorstellen kan komen.

Cyclus
De financiële jaarplanning verloopt volgens
een cyclus. In deze cyclus komen er
verschillende documenten voorbij, die je
mogelijk ook als OR voorbij ziet komen.

Jaarplan
In het jaarplan vind je de vertaling van de
strategie van de organisatie in concrete
doelen, resultaten en acties voor het komende
jaar. Dus welke elementen vanuit de strategie
concreet vorm gaan krijgen. Veelal wordt dit
document aan het einde van het jaar/ begin
van het nieuwe jaar opgeleverd.
Als OR geeft dit document jullie inzicht in de
aanvragen die jullie het komende jaar kunnen
verwachten en in de financiële gevolgen
daarvan.
Begroting
Een begroting is een financieel overzicht van
de te verwachten kosten en opbrengsten in
een bepaalde periode of project. In veel
organisaties worden begrotingen gemaakt
voor het komende jaar. Veelal worden deze
opgemaakt aan het einde van het jaar. De
begroting is onder andere de financiële
vertaling van het jaarplan.
De begroting geeft de OR ook informatie over
welke overige besluiten er het komende jaar
genomen worden.
Kwartaal- of maandrapportage
De kwartaal- of maandrapportage geeft een
overzicht van de financiële situatie weer van
de afgelopen maand c.q. drie maanden. Per
organisatie verschilt het welke informatie er
terug te vinden is en of men met een maandof kwartaalrapportage werkt. De rapportage
stelt de bestuurder en het management in
staat om bij te sturen in beleid mocht
bijvoorbeeld blijken dat bepaalde omzetten
niet gehaald worden.
Het is niet standaard dat de OR de maand- of
kwartaalrapportages ontvangt. De
rapportages geven de OR goede informatie
over de huidige stand van zaken van de
organisatie en in welke mate de begroting
wordt gevolgd of waar er van de begroting
wordt afgeweken. Daarnaast geeft het inzicht
in de keuzes die tussentijds worden gemaakt
om bij te kunnen sturen.
Jaarrekening
De jaarrekening is een overzicht van de
financiële situatie van de organisatie. Dit is
een momentopname van de financiële situatie

aan het einde van het boekjaar (vaak 31
december maar boekjaar kan bijvoorbeeld ook
van juli tot juli lopen). In het financiële
jaarverslag vind je onder andere terug:
winst/verlies rekening, de balans/
directieverslag en een accountantsverklaring.
Geconsolideerde jaarrekening
In Nederland geldt de wettelijke verplichting
dat de moederorganisatie (vaak holding of
overkoepelende stichting) een
geconsolideerde jaarrekening moet opstellen
(artikel 405 van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek). Dit betekent dat in deze
jaarrekening alle gegevens van de moeder- en
dochterorganisaties als één geheel worden
weergegeven. Dit om dubbeltellingen te
voorkomen.
Naast de geconsolideerde jaarrekening/het
geconsolideerde jaarververslag dient de
bestuurder ook schriftelijke informatie aan de
OR te verstrekken over de bijdrage van de
eigen organisatie aan geconsolideerde
jaarrekening/jaarverslag.
De jaarrekening dient binnen 5 maanden na
de afronding van het boekjaar gereed te zijn,
uiterlijk in mei (mits het boekjaar tot 31
december loopt).
Als OR ontvang je jaarlijks de door de Raad
van Commissarissen of Raad van Toezicht
goedgekeurde jaarrekening onder het
informatierecht Art. 31.1.

Het financiele jaarverslag
De organisatie moet jaarlijks een
financieel jaarverslag uitbrengen. Er zijn
wettelijke eisen gesteld aan het
jaarverslag. In het jaarverslag is in ieder
geval terug te vinden:
•
•

Jaarverslag/ directieverslag
• Terugblik/ vooruitblik
Jaarrekening
• Balans
• Winst/verlies
• Toelichting

•
•

Accountantsverklaring met
mogelijke adviezen
Overige gegevens
• Winstbestemmingen
• Gebeurtenissen na
balansdatum

Toelichting op de jaarrekening:
Balans
De balans kun je het beste zien als een ‘foto
moment van alle bezittingen en schulden van
de organisatie op een bepaald tijdstip. Het
geeft informatie over de financiële positie van
een organisatie. Het maken van een balans is
aan het einde van het boekjaar verplicht.
Hiermee verschaft de organisatie inzicht aan
de Belastingdienst in haar uitgaven en inkomsten.

Daarnaast stelt het de organisatie in staat de
voortgang van de organisatie te volgen en wanneer
nodig bij te sturen.

Op de balans vind je twee onderdelen:
Activa: dit zijn alle bezittingen van de
organisatie
Passiva: dit zijn alle schulden van de
organisatie en het eigen vermogen
(Eigen vermogen is geen bezit van
onderneming maar schuld aan
aandeelhouders)
Ter illustratie: in je eigen situatie: op de activa
staan al je bezittingen: huis/ auto/ spaargeld/
geld in de oude sok. Op de passiva staan alle
schulden: hypotheek/ leningen/ niet betaalde
rekeningen.
Het eigen vermogen bereken je door de
schulden af te trekken van de bezittingen: je
huis is €400.000 waard (jouw bezit), de
hypotheek is €300.000. Dan is het eigen
vermogen (over het huis) €100.000.
Beide kanten gelijk
Op de balans zijn altijd de totaalwaarden van
de activa en de totaalwaarde van de passiva
gelijk aan elkaar. Wanneer je een lening
afsluit, wordt deze bijgeschreven op de

passiva kant. De lening levert je cash geld op
of je leent om een auto te kopen. Het cash
geld of de auto wordt als bezit bijgeschreven
op de activa kant. Dit heet dubbelzijdig
boekhouden.
De activa
De activa zijde van de balans is onder te
verdelen in verschillende posten. Je vindt er
de vaste activa en de vlottende activa.
De vaste activa zijn bezittingen die behoren
tot de kern van de organisatie en langer dan 1
jaar aanwezig zijn. De vlottende activa zijn de
middelen die worden verbruikt en die binnen
1 jaar rouleren.
Binnen de vaste en vlottende activa zijn de
volgende posten te onderscheiden op de
balans:
Vaste activa (bezittingen)
- Immateriële activa: dit zijn onder
andere de kosten voor de goodwill/
kosten voor vergunningen en kosten
voor onderzoek en ontwikkeling.
- Materiele activa: dit zijn onder andere
de fysieke bedrijfsmiddelen/ panden/
bedrijfsauto’s enz.
- Financiële activa: dit zijn de
strategische deelnames in andere
bedrijven. Aandelen die jullie
organisatie heeft in een ander bedrijf.
Vlottende activa
- Voorraden: print papier/ etens- en
drinkwaren enz..
- Handelsdebiteuren: dit zijn de
leveringen op rekening. De facturen
die de klanten nog niet hebben
voldaan.
- Liquide middelen: dit zijn de gelden
waar jullie per direct bij kunnen, dus
de direct opeisbare banksaldi, contant
geld.

De passiva
Ook op de passiva kant komende termen
vaste en vlottend terug, alleen gaat het op de
passiva kant dan over de schulden.
Aan deze kant van de balans vind je de
volgende posten:
Eigen vermogen
Aandelenkapitaal: geld dat bij de start
of later is gestort in het bedrijf.
- Algemene reserves zijn de winsten die
niet zijn uitgekeerd aan de
aandeelhouders.
- Bijzondere reserves: ‘potjes’ voor
toekomstige uitgaven.
Voorzieningen voor toekomstige
verplichtingen
- Hieronder vallen onder andere
reorganisatie kosten.
Vaste passiva
- Lang vreemd vermogen: langere
termijn vermogen, leningen van
derden: langer dan 1 jaar bijvoorbeeld
een hypotheek.
Vlottende passiva
- Korte termijnschulden of kort vreemd
vermogen zijn leningen die binnen 1
jaar betaald moeten worden.
Bijvoorbeeld handelscrediteuren
(rekeningen die jullie organisatie nog
moet betalen)/te betalen belastingen/
overige schulden.

Een aantal financiele termen
toegelicht
Bij het bestuderen van de cijfers komt je
onderstaande termen mogelijk tegen:
Liquiditeit: de betaalkracht op de korte
termijn, vermogen om directe verplichtingen
op korte termijn te voldoen
Solvabiliteit: de betaalkracht op de lange
termijn, vermogen om aan alle
verplichtingen te voldoen, dus alle
schulden te betalen op daarvoor
bestemde momenten.
Rentabiliteit: Mate van winstgevendheid
van de organisatie. De verhouding tussen
de opbrengsten en het vermogen
waarmee die opbrengst is behaald.

WOR
Belangrijke investeringen
De WOR geeft aan dat de OR adviesrecht
heeft over ‘belangrijke’ investeringen. Deze
investeringen komen als het goed is ook terug
in de investeringsbegroting. Dus daar kan de
OR al zien welke ‘belangrijke’ investeringen er
straks worden gedaan die onder het
adviesrecht vallen. Het woord ‘belangrijke’
levert hierbij soms discussie op. De OR kan
iets eerder ‘belangrijk’ vinden dan de
bestuurder. Wanneer dit discussie oplevert is
het handig om hier een algemene afspraak
over te maken. Onderstaand een drietal
opties:
1. Spreek een concreet bedrag af vanaf
wanneer er sprake is van een
belangrijke investering. Bijvoorbeeld
investeringen boven de 100.000 euro
(hoogte bedrag is afhankelijk van de
omvang van organisatie).
2. Spreek een % van de omzet af.
Bijvoorbeeld dat investeringen die
meer dan 3% van de omzet betreffen
ter advies worden voorgelegd (ook
hier is de hoogte van het percentage
afhankelijk van de omvang van de
organisatie).

3. Spreek met de bestuurder af dat een
investering ‘belangrijk’ is wanneer het
gevolgen heeft voor het personeel.
Financiële aspecten adviesaanvragen
Krijgt de OR een adviesaanvraag over een
reorganisatie om economische redenen, dan
is het van belang dat de OR zich realiseert dat
de financiële onderbouwing van de
voorstellen onderdeel uitmaken van de
adviesaanvraag. Onderstaand een aantal
vragen die de OR hierbij kan stellen:
• Wat is de financiële doelstelling die
met de reorganisatie gerealiseerd
moet worden?
• Hoe vertaalt zich deze doelstelling
naar de verschillende maatregelen die
de bestuurder voorstelt. Met andere
woorden welke besparing levert
iedere maatregel concreet op?
• Wat zijn de transitiekosten van de
reorganisatie?
• Welk budget is er voor toekomstige
innovatie van producten/diensten?
• Welke financiële
risico’s/onzekerhedenzijn er aan de
plannen verbonden?
• Is er een plan B wanneer de financiële
doelstellingen niet gerealiseerd
kunnen worden?
Tips voor de OR
• Plan de bespreking van de begroting en
jaarrekening indien mogelijk tijdens het
Artikel 24 overleg. Dit maakt dat dan in
aanwezigheid van de Raad van
Commissarissen/Raad van Toezicht de
documenten worden besproken. De OR
kan dan de financiële deskundige vanuit
de RvC/RvT ook om zijn/haar mening,
zorgen en aandachtspunten vragen.
Daarnaast is de bestuurder verplicht om
bij artikel 24 overleg de te verwachten
resultaten en werkzaamheden voor het
komende tijdvak met de OR te delen.
• Maak afspraken met de bestuurder over
de ontvangst van maand- of
kwartaalrapportages als OR. Heeft de

•

•

•

•

•

bestuurder hier bezwaar tegen, spreek
dan af dat ze in ieder geval na verschijning
in de eerstvolgende overlegvergadering
worden toegelicht.
Zorg dat je als OR op de verzendlijst komt
te staan voor de financiële stukken, zodat
je deze automatisch krijgt en er niet
steeds om hoeft te vragen.
Het thema financieel beleid vraagt de
nodige specifieke kennis. Bespreek wie
zich in de OR hierin verder willen
bekwamen en laat deze OR-leden zo nodig
een passende training volgen.
Het kan de OR al helpen de financiële
stukken beter te doorgronden door hierop
een toelichting te krijgen van iemand
vanuit de afdeling Financiën. Zij kunnen
aangeven hoe de stukken zijn opgebouwd
en waar je welke informatie kunt vinden.
Sommige organisaties hebben wel een
heel uitgebreide financiële verslaglegging.
Bespreek dan eens met de opsteller ervan
welke informatie wel en welke informatie
niet belangrijk is voor de OR, zodat je die
informatie krijgt die je daadwerkelijk
nodig hebt.
Het kan zijn dat de financiële cijfers heel
erg op hoofdlijnen zijn weergegeven.
Bespreek dan met de opstellers ervan
welke cijfers je als OR verder uitgesplitst
wilt ontvangen.

Tot zover
Tot zover ons nieuwsbulletin van mei. We
hopen hierin weer nuttige informatie te
hebben verstrekt. Voor nu: blijf gezond, geniet
van de kleine dingen en laten we hopen dat
we elkaar deze zomer ergens weer kunnen
ontmoeten!
Graag maken we je nog attent op een tweetal
online trainingen.

Schrijf je nu in voor de
Online trainingen!

basiscursus WOR
Om ervoor te zorgen dat nieuwe OR-leden
zich snel en gedegen kunnen inwerken
organiseren we in 2021 een online open
inschrijvingen: Basiscursus Wet op de
Ondernemingsraden.
Zijn er leden uit jullie OR die graag willen
deelnemen? Inschrijven kan via:
Administratie@margohendrikstc.nl
Of via onze website:
Http://margohendrikstc.nl/aanmelden
De volgende onlinetrainingen voor 2021 zijn
gepland op:
- Maandag 12 juli
- Vrijdag 15 oktober
- Maandag 20 december
Alle trainingen zijn van 09.00-13.00 uur.

Gestructureerd omgaan met alle
schriftelijke informatie
Ook op zoek naar handvatten hoe je je als ORlid een weg baant door alle stukken? Wil je
helder krijgen welke stukken je op welke wijze
het effectiefst kunt lezen? Dan is deze cursus
waardevol voor je. We kijken welke informatie
er allemaal tot je komt, leren welke
leesdoelen er zijn en hoe deze doelen
praktisch te realiseren.
Inschrijven kan via: Info@oosterhoornmz.nl
De trainingen staan gepland op:
- Dinsdag 7 september of
- Vrijdag 12 november
De training is van 09.00-13.00 uur.

