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Omzetting van richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni
2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten
en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van richtlijn
2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van richtlijnen
78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad

x

x

x

2.757-1

Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel
Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233 89 38 - E-mail: cntgreffe-nargriffie@nar-cnt.be - Website: www.nar-cnt.be

A D V I E S Nr. 1.934
-------------------------------

Onderwerp:

Omzetting van richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad
van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van richtlijnen 78/660/EEG en
83/349/EEG van de Raad

De heer K. Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en
Consumenten, heeft bij brief van 19 december 2014 het advies van de Centrale Raad voor
het Bedrijfsleven ingewonnen over het genoemde onderwerp.

Tijdens de werkzaamheden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven is
gebleken dat een punt van de omzetting van de richtlijn in kwestie betrekking heeft op de
wijze van berekening van het gemiddelde aantal tewerkgestelde werknemers, zoals bepaald
in artikel 15, § 4, eerste en tweede lid van het wetboek van vennootschappen.

Ingevolge § 6 van datzelfde artikel wordt voor de wijziging van die wijze van
berekening voorafgaandelijk het advies van de Nationale Arbeidsraad gevraagd.
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Het Bureau van de Nationale Arbeidsraad heeft dan ook tijdens
zijn vergadering van 4 maart 2015 besloten zich uit eigen beweging over dat punt te buigen
in het kader van een schriftelijke procedure. Na afloop van die procedure heeft de Raad op
24 maart 2015 het volgende eenparige advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
------------------------------------------------------------------

De heer K. Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk,
Economie en Consumenten, heeft bij brief van 19 december 2014 het advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven ingewonnen over de omzetting van richtlijn 2013/34/EU van
het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële
overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde
ondernemingsvormen, tot wijziging van richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en
de Raad en tot intrekking van richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad.

Tijdens de werkzaamheden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven is gebleken dat een punt van de omzetting van de richtlijn in kwestie betrekking
heeft op de wijze van berekening van het gemiddelde aantal tewerkgestelde werknemers,
zoals bepaald in artikel 15, § 4, eerste en tweede lid van het wetboek van vennootschappen.

Ingevolge § 6 van datzelfde artikel wordt voor de wijziging van de
wijze van berekening van het gemiddelde aantal tewerkgestelde werknemers voorafgaandelijk het advies van de Nationale Arbeidsraad gevraagd. Dit advies wordt uitgebracht overeenkomstig die wetsbepaling.

Na onderzoek van het dossier onderschrijft de Raad de beschouwingen die de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven daarover heeft geformuleerd in zijn advies nr. CRB 2015-0600 van 18 maart 2015 over de omzetting van de nieuwe boekhoudrichtlijn.
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In punt 2.3 van dat advies herinnert de Centrale Raad voor het
Bedrijfsleven eraan dat er twee mogelijkheden zijn voor de berekening van het criterium van
het gemiddeld personeelsbestand: een berekening op basis van voltijdse equivalenten of
een berekening op basis van het aantal personen. Die raad merkt op dat in het Belgische
vennootschapsrecht traditioneel wordt geopteerd voor een berekening in voltijdse equivalenten en hij wenst dit dan ook zo te behouden.
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