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Woord vooraf

Corporate governance of deugdelijk bestuur is niet alleen een zaak van grote, 
beursgenoteerde ondernemingen. Het belangt ook niet-beursgenoteerde 
ondernemingen, en in het bijzonder kmo’s aan. De Code Buysse introdu-
ceerde in 2005 behoorlijk bestuur in niet-beursgenoteerde ondernemingen.  
In 2009 verscheen een geactualiseerde versie van de code. 

Deugdelijk bestuur gaat over de structuren en processen die er voor zorgen 
dat ondernemingen op een goede en transparante wijze worden bestuurd. 
Hoewel het merendeel van de kmo-bedrijfsleiders ondertussen over de Code 
Buysse hebben gehoord en ze die als een meerwaarde zien, kampen veel 
bedrijfsleiders nog met vragen waarom zij zelf zouden investeren in corporate 
governance en hoe ze dit kunnen aanpakken. 

Met de financiële steun van het Vlaams Agentschap Ondernemen, lanceerden 
Voka Oost-Vlaanderen, Voka Halle-Vilvoorde en het Instituut voor Bestuurders 
Guberna, het pilootproject “Vlaamse kmo’s in Actie”. Gedurende 2 jaar werd 
een 200-tal kmo’s overtuigd van de bijdrage, de meerwaarde die behoorlijk 
bestuur biedt bij de professionalisering, de groei en de continuïteit van de 
onderneming. 

Een instrumentarium op “kmo-maat” werd ontwikkeld met onder andere een 
argumentarium, een plan van aanpak en een richtlijn van vergoeding. In een 
klein lerend netwerk gingen 16 ondernemers die duidelijk gekozen hadden om 
behoorlijk bestuur te implementeren, concreet aan de slag om een adviesraad 
of een Raad van Bestuur met externen op te starten. Het werd vlug duidelijk 
dat omvormen de nodige tijd en voorbereiding vergt. Het gebeurt niet van 
vandaag op morgen. Het implementeren van deugdelijk bestuur vraagt maat-
werk en hangt af van de groeifase van het bedrijf.

Deze Vokawijzer – geïnspireerd door de ervaringen van de deelnemers aan 
het pilootproject – zal een antwoord geven op twee essentiële vragen van een 
ondernemer: “Waarom moet ik aan deugdelijk bestuur doen?” en “Hoe moet 
ik het aanpakken?” Hij bevat tevens een aantal nuttige leidraden ontwikkeld 
door Guberna.

Ik wens u een inspirerende lezing.
     
 
Jo Libeer
Gedelegeerd bestuurder 
Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen
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1. De meerwaarde van een Raad van Advies of Bestuur

1.1. Het belang van deugdelijk bestuur

Corporate governance is de Engelse term voor goed of deugdelijk ondernemings-
bestuur. Binnen de bedrijfskunde gebruikt men de term voor het aanduiden van hoe 
een onderneming goed, efficiënt en verantwoord geleid moet worden alsmede voor 
het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid aan de belanghebbenden 
waaronder de eigenaren (aandeelhouders), werknemers, afnemers en de samenleving 
als geheel. In essentie gaat deugdelijk bestuur over het structureren en aanwenden 
van macht binnen de zogenaamde ‘governance’ driepoot, zijnde de aandeelhouders,  
de Raad van Bestuur en het management. 

De principes van goed bestuur worden wereldwijd erkend en zijn in eerste instantie 
neergeschreven in Codes. Zo een Code omvat een set van aanbevelingen voor de wijze 
waarop goed bestuur in een onderneming kan geïmplementeerd worden. Het biedt als 
dusdanig een toetssteen (intern en extern), voor goede praktijken op vlak van bestuur 
en gedragingen van de onderneming. Belangrijk is echter om aan te geven dat niet alle 
Codes eenzelfde (wettelijke) afdwingbaarheid hebben. In België zag in 2004 de Corpo-
rate Governance Code voor beursgenoteerde bedrijven het licht, en in 2005 de Code 
Buysse voor niet-beursgenoteerde bedrijven. Beide codes werden intussen herzien in 
2009 ten gevolge van de gewijzigde economische en financiële omgeving alsook van 
de Europese ontwikkelingen op het vlak van corporate governance. 

De principes van deugdelijk bestuur gelden voor alle types van ondernemingen en er 
kunnen diverse argumenten aangereikt worden die het belang van deugdelijk bestuur 
onderstrepen. Met name dat deugdelijk bestuur: 

•	 de	onderneming	een	professioneel	imago	verschaft	naar	alle	betrokken	partijen,	
vooral naar banken en financiers;

•	 een	troef	is	naar	de	rekruteringsmarkt	toe;
•	 een	belangrijke	rol	speelt	om	de	continuïteit	van	de	onderneming	te	verzekeren,	

zeker in familiebedrijven;
•	 kan	bijdragen	tot	een	verhoogde	rentabiliteit	van	de	onderneming

Deugdelijk bestuur is echter geen doel op zich. Het is een middel om de strategie van 
de onderneming te realiseren en zo op duurzame wijze waarde te creëren. Het biedt 
mechanismen om leiderschap, integriteit en transparantie in het besluitvormingsproces 
te waarborgen. Maar bovenal moet deugdelijk bestuur verankerd zijn in de waarden van 
de onderneming. 

Deugdelijk bestuur is een dynamisch gegeven en evolueert naarmate de onderneming 
groeit. Deze evolutie valt doorgaans uiteen in 4 fasen:
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Fase 1: Deugdelijk ondernemen
Dit is de fase waarin de ondernemers zich bevinden die hun bedrijf nog niet in een ven-
nootschapsstructuur hebben ondergebracht. Het is aangewezen dat ondernemingen 
hun strategie zo uitwerken dat zij hun aantrekkingskracht naar alle interne, maar ook 
externe betrokkenen duurzaam vergroten en zo de continuïteit van de onderneming 
vrijwaren.

Fase 2: De Raad van Advies
In deze fase laat de ondernemer zich bijstaan door een Raad van Advies, die hem een 
klankbord biedt met betrekking tot zijn bedrijfsvoering.

Fase 3: De actieve Raad van Bestuur
In deze fase wordt de Raad van Bestuur geactiveerd door frequent te vergaderen en 
met belangrijke en strategische zaken bezig te zijn. De werking van de Raad van Bestuur 
wordt geoptimaliseerd wanneer ook externe bestuurders er deel van gaan uitmaken.

Fase 4: De verdere uitbouw van de bestuursorganen
Voor grotere of snelgroeiende ondernemingen zal een verdere uitbouw van corporate 
governance met bijzondere aandacht voor comités nodig zijn.

(Bron: Code Buysse)

Bovenstaand stappenplan is evenwel geen wetmatigheid. Bij de ene onderneming kan 
dit een zeer langzaam en schoorvoetend proces zijn terwijl er bij een ander er sprake 
kan zijn van een vliegende start of een snelle overgang naar een meer complex model. 
Vooral de bereidheid en de openheid van de ondernemer om het ondernemingsbestuur 
te professionaliseren, is een cruciale factor die de snelheid van het proces zal sturen en 
die evenzeer determinerend zal zijn voor de slaagkansen van dergelijk proces. De juiste 
houding, alsook het engagement om er effectief werk van te maken, zijn essentieel voor 
elke verdere stap op weg naar de invoering van deugdelijk bestuur.

1.2. Waarden, missie en visie inspireren deugdelijk bestuur 

Om te komen tot een optimale wisselwerking tussen de aandeelhouder(s), de onderne-
ming, haar medewerkers en andere belanghebbenden, is het aangewezen de visie en 
de missie van de onderneming duidelijk vast te stellen. Daarbij dienen ook de waarden 
te worden bepaald waarmee moet rekening gehouden worden. Dit mission statement 
vormt een referentiekader en een baken voor de beslissingen en handelingen van dege-
nen die bij de onderneming betrokken zijn en het vormt de basis voor de langetermijn-
strategie.

De onderneming die met een raad start, doet er goed aan om zich te bezinnen over 3 
essentiële vragen. Een antwoord op deze 3 vragen vormt samen de strategie van de 
onderneming en ondersteunt de werking van de raad:
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1. Waarvoor staan we (de waarden) ?

In welke diepgewortelde overtuigingen wil de onderneming “meer tijd en geld 
steken dan een ander?” Dit moet uiteindelijk de persoonlijkheid worden van de 
onderneming. In de kernwaarden kan de onderneming zich onderscheiden van 
andere gelijkaardige ondernemingen. De kernwaarden maken de onderneming 
dus herkenbaar. 

Volgende anekdote helpt om te begrijpen wat waarden zijn.
 “Als mensen mij de vraag stellen of milieu voor mij een waarde is dan antwoord 
ik dat milieu voor mij geen waarde is. Ze reageren dan vaak verontwaardigd.  
Ze stellen dan vragen over hoe ik mijn afval sorteer en of ik soms mijn frietvet 
weggooi in de afvoerbak.  Ik leg hen dan uit dat ik zorgvuldig sorteer en mijn fri-
tuurvet verzamel en naar het containerpark breng. Dus concluderen ze is milieu 
toch voor jou een waarde. Ik confronteer hen dan met de vraag wie dit niet doet. 
Het wordt dan even stil maar vrij vlug begrijpen ze dat milieu geen waarde is als 
je alleen maar doet wat iedereen doet. 

Ik heb bijvoorbeeld een buurman. Hij is in zijn vrije tijd opzichter van een stilte-
gebied in het Waasland. Hij gidst gratis in het gebied, geeft gratis composteer-
lessen, onderhoudt gratis het gebied samen met andere vrijwilligers, hij koopt 
milieubewust aan waardoor hij geen afval produceert, … Hij steekt heel wat 
meer tijd en geld in het milieu dan ik. Milieu is een eigenheid van hem geworden. 
Zijn gedrag is altijd in overeenstemming met zijn waarden. Hij is dan ook gekend 
door buitenstaanders als een groene jongen. 

Meer nog …. De waarde milieu is in zijn geval overdraagbaar van generatie op 
generatie. Hij heeft de taak van opzichter overgenomen van zijn vader die het 
op zijn beurt had overgenomen van zijn grootvader. En zijn kleinzoon staat nu 
klaar om zijn taak van opzichter van het stiltegebied over te nemen. Zo zie je hoe 
waarden overdraagbaar zijn van de ene generatie op de andere.”

‘Geld steken’ in de kernwaarden wordt aanzien als een investering en niet als 
een kost. De waarden zijn eigen aan de onderneming en worden overdraagbaar 
van medewerker op medewerker. Het is daarom ook niet mogelijk om in een 
veelheid van waarden te investeren. Bewust geld en tijd inzetten op een 3- tot 
maximum 4-tal waarden is al een hele klus. 

De kernwaarden vormen het geweten van de onderneming. In familiale onder-
nemingen zijn ze vrij vaak ontstaan bij de eerste oprichter. De waarden van de 
oorspronkelijke oprichters vindt men vaak nog vele generaties nadien terug. 

De waarden van de onderneming zijn geen “onbestemd willen” maar “een 
bewust kiezen”. Ze zijn strategisch uitermate belangrijk. Ze omvatten die  
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positieve dingen die buitenstaanders het eerst benoemen als men het heeft over 
de onderneming.  

Waarden leiden tot disciplinair gedrag van iedereen die de onderneming ver-
tegenwoordigt. Dus ook van de bestuurders. Bestuurders onderschrijven mee 
de waarden van de onderneming en gedragen zich hierbij als een rolmodel.  
Ze gebruiken de waarden dan ook bij het nemen van strategische beslissingen. 

2. Waarom bestaan we (de missie)?

Een “zakelijk” antwoord op de vraag “wat we doen” zal ons weinig in “beroe-
ring” brengen.  Wat mist de wereld als we er morgen niet meer zijn? Wat geeft 
de onderneming “echt zin” of goesting? Een antwoord op deze vraag moet de 
onderneming betekenis geven, energie opwekken en inspiratie geven. Missie is 
meer dan louter een antwoord geven op de vraag wat de kernactiviteit is maar 
het zegt ook waarom de onderneming dat zo ontzettend belangrijk vindt. 

In welke mate zal de externe bestuurder ook geraakt zijn door deze passie van 
de onderneming? Waarom is de onderneming zo gepassioneerd in het beant-
woorden van telefoons? Waarom is de onderneming zo gepassioneerd in het 
maken van koekjes?

Ook geeft de missie houvast voor de raad bij het nemen van zijn beslissingen. 
Past deze acquisitie met bijhorende activiteiten wel in onze kernopdracht?

3.  Waar gaan we naartoe (visie)?

De onderneming kiest wat ze wel zal doen en ook wat ze niet zal doen.  
De dreams with a deadline voor de onderneming. De Waanzinnig Belangrijke 
Objectieven (WBO’s) waarmee de onderneming zichzelf onder druk zet. WBO’s 
zijn objectieven waarvoor we werkelijk gaan en waarvoor iedereen de borst nat 
wil maken. Om de WBO’s te ontdekken en te kiezen worden de mogelijke objec-
tieven telkens vanuit 3 invalshoeken bekeken:

-als we dit objectief bereiken, wat is dan het effect op de tevredenheid en het 
vertrouwen van de belanghebbenden? 
- als we dit objectief bereiken, hebben wij dan een grote bijdrage geleverd 
aan het vervullen van de missie en de waarden van de onderneming? Wordt 
er hierdoor een positief effect gecreëerd op onze markt- en concurrentiepo-
sitie en op onze kerncompetenties? 
- als we dit objectief bereiken, wat is dan het financieel gewin voor de onder-
neming en wordt de efficiëntie van de onderneming hiermee verbeterd?

De raad heeft een belangrijke taak op het vlak van de Waanzinnig Belangrijke 
Objectieven. Ze stelt ze in vraag, evalueert ze en keurt ze goed.
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De raad kan ook betrokken worden in de oriëntatie vooraf die leidt tot de ont-
dekking van de juiste WBO’s. 

- Is de onderneming op de verschillende beleidsdomeinen doeltreffend 
(financieel, klanten en reputatie, betrokken medewerkers, innovatie en pro-
cessen)?
- Is de onderneming gewapend voor de PESTEL-toekomst (Politiek, Econo-
misch, Sociaal, Technologisch, Ecologisch en Legaal)?
- Als we 100.000 euro ondeelbaar zouden kunnen investeren in de onder-
neming, waaraan zouden we die dan uitgeven en waarom? Aan innovatie 
(focus op state of the art kennis en technologie), aan customer intimacy 
(focus op het aanbieden van integrale, complete oplossingen voor de 
behoefte van goed gedefinieerde groepen klanten) of aan efficiëntie (in de 
markt zetten van producten en diensten die zich onderscheiden door een 
optimale prijs-kwaliteit verhouding)?
- Waarmee moet de onderneming stoppen, wat moet de onderneming 
afzwakken, wat moet de onderneming versterken, wat kan de onderneming 
creëren?
- ….

De WBO’s van de onderneming helpen om het profiel van de externe bestuurder(s) 
te bepalen. In welke mate brengt de bestuurder aanvullende competenties mee, 
ervaring en een netwerk die kunnen helpen om de strategische uitdagingen van 
de onderneming aan te gaan?

Bestuurders met het juiste profiel kunnen vanuit hun ervaring en deskundigheid 
helpen. Ze adviseren de onderneming in het vormgeven van deze ondersteu-
nende elementen waardoor de WBO’s kunnen worden gerealiseerd. 

1.3. De meerwaarde van het werken met een actieve Raad van Bestuur 

Het aantrekken van externe bestuurders en de eruit voortvloeiende activering van de 
Raad van Bestuur, wordt bij kmo’s vooral gedreven door intrinsieke drivers. Zij hebben 
immers heel wat minder wettelijke en/of externe verplichtingen in vergelijking met beurs-
genoteerde ondernemingen. GUBERNA distilleerde een 12-tal argumenten (zie tabel) 
die door bedrijfsleiders op hun validiteit werden getoetst. 
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Tabel: Argumenten voor een actieve Raad van Bestuur

De vijf belangrijkste drijfveren lichten wij hier even bondig toe.

De belangrijkste drijfveer die bedrijfsleiders aanhaalden, is dat een actieve Raad van 
Bestuur een essentiële stap is bij het professionaliseren van de onderneming. Het geeft 
de ondernemer het broodnodige kritische klankbord en verplicht de ondernemer om 
beslissingen grondig voor te bereiden, alternatieven af te wegen en/of het ‘buikgevoel’ 
ter discussie te stellen.

Een tweede belangrijke drijfveer is dat een actieve Raad van Bestuur het strategisch 
denken stimuleert. Professionele externe bestuurders zullen immers van de onderne-
mer eisen dat er tijdig en op geregelde tijdstippen nagedacht wordt over de strategi-
sche route. Door de ervaring van de externe bestuurders wordt de blik verruimd en 
wordt het gevaar op navelstaarderij of tunnelvisie vermeden.

Een actieve Raad van Bestuur kan de onderneming ook helpen om het hoofd te bieden 
aan haar groeiende complexiteit, schaalgrootte en reikwijdte. De kennis in de Raad van 
Bestuur kan complementair zijn met de in-house expertise van de onderneming. In een 

•	 Een	actieve	Raad	van	Bestuur	is	een	essentiële	stap	in	de	richting	van	
een professionalisering van de onderneming

•	 Een	actieve	Raad	van	Bestuur	stimuleert	strategisch	denken
•	 Een	 actieve	Raad	 van	Bestuur	 helpt	 de	 onderneming	 het	 hoofd	 te	

bieden aan haar groeiende complexiteit, schaalgrootte en reikwijdte
•	 Een	actieve	Raad	van	Bestuur	is	een	ideaal	instrument	voor	degelijke	

monitoring, controle en risicobeheer
•	 Een	actieve	Raad	van	Bestuur	bevordert	leiderschap	en	opvolging	op	

lange termijn
•	 Deugdelijk	bestuur	ondersteunt	de	vooruitgang	van	groeiondernemin-

gen wat ook cruciaal is voor de ontwikkeling van onze economie
•	 Een	actieve	Raad	van	Bestuur	vraagt	de	nodige	aandacht	voor	het	op	

één lijn krijgen van de verschillende aandeelhouders
•	 Een	actieve	Raad	van	Bestuur	verbetert	het	risicoprofiel	van	de	onder-

neming en stimuleert daardoor het vertrouwen van financiers en werk-
nemers

•	 De	 maatschappelijke	 verwachtingen	 t.a.v.	 deugdelijk	 bestuur	 zijn	
sterk toegenomen

•	 Een	actieve	Raad	van	Bestuur	bevordert	een	goede	samenwerking	
met ‘geduldige’ illiquide kapitaalverschaffers

•	 Een	actieve	Raad	van	Bestuur	is	wettelijk	vereist	in	elke	NV
•	 Toegang	tot	een	netwerk	en	de	bijhorende	relaties
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groeiende onderneming is het immers niet evident om alles te overzien en in goede 
banen te leiden. Daarbij is het belangrijk om via de externe bestuurder(s) toegang te 
hebben tot een netwerk en de daaruit vloeiende relaties.

Daarnaast is een actieve Raad van Bestuur een ideaal instrument voor degelijke moni-
toring, controle en risicobeheer. Dit is inherent verbonden aan de wettelijke positie die 
een bestuurder bekleedt. Zij zijn verantwoordelijk voor het toezicht op het management, 
de uitvoering van de strategie en de bereikte financiële resultaten. Vaak zullen zij dan 
ook vragen om zich te laten bijstaan door een externe revisor. Bovendien doet dit de 
discipline en rapporteringszin toenemen.

Een vijfde belangrijke drijfveer die we detecteerden, is dat een actieve Raad van Bestuur 
het leiderschap en opvolging op lange termijn bevordert. In vele gevallen is er slechts 
sprake van éénhoofdig leiderschap. Een Raad van Bestuur kan een tijdelijke buffer bie-
den voor het plotse/voortijdige uitvallen van een bedrijfsleider en zal proactief de nodige 
aandacht vragen om te voorzien in alternatieve oplossingen en/of successieplanning.

Getuigenissen uit de praktijk 

Jean Thomas (Macadam uit Vilvoorde, inspectie-en transportdiensten)

Er waren diverse redenen om van start te gaan met een Raad van Bestuur binnen mijn 
kmo:

1. het invoeren van deugdelijk bestuur, toepassen van de meest elementaire 
regels van vergadering, maken van degelijke rapportage en actielijsten

2. het hebben van een onpartijdige beslisser voor moeilijke kwesties
3. het binnenhalen van ervaring, relaties, contacten, enz
4. het compenseren van specifieke zwaktes/ leemtes binnen ons eigen team
5. de uitstraling/ imago/ geruststelling naar klanten en banken

Algemeen gesteld hebben we 10 jaar na de oprichting, onze eerste stappen gezet 
naar de invoering van een “echte” Raad van Bestuur met een externe, onafhankelijke 
bestuurder. Dit viel samen met onze expansie buiten de landsgrenzen en gebeurde 
inmiddels 7 jaar geleden toen onze  kmo +/- vier miljoen euro omzet draaide. Vandaag 
is deze meer dan verviervoudigd.

Onze externe bestuurder hield van bij de start van zijn opdracht heel nauwlettend onze 
markt in de gaten. Hij spoorde ons aan om specifieke gesprekken te beleggen met 
diverse sleutelfiguren uit onze branche en bereidde daartoe de vragen voor. Deze aan-
pak bleek een fantastische bron van informatie voor onze organisatie.
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Daarnaast nam de externe bestuurder bij elk bezoek even de tijd om intern de sfeer op 
te snuiven. Ook heeft hij jaarlijks met onze direct reports een kort gesprek waaruit hij 
mogelijke spanningen kan distilleren en ons kan helpen deze te corrigeren.

Wim Craenen (Proveq Belux in Ruisbroek, garage-uitrusting en toebehoren) 

Binnen een kmo heeft een ondernemer vaak geen klankbord om ideeën aan af te toet-
sen.Via externe bestuurders haal je expertise binnen die in het bedrijf niet aanwezig is. 
Het verplicht je tot een bredere kijk op je onderneming, zaken te verantwoorden  en dus 
op voorhand hierover na te denken. Ten slotte verschaffen de externe bestuurders u 
toegang tot een nieuw netwerk van bestuurders.

Walter Tonoli (The Belgian in Wolvertem, actief in branddetectie, toegangscon-
trole, inbraakbeveiliging, camerabewaking)

De Raad van bestuur bij The Belgian bestaat uit 2 externen en de 2 aandeelhouders en 
wordt regelmatig aangevuld door enkele genodigden. Zij staan het management bij in 
hun beslissingen en zorgen voor meer professionalisering door een andere en neutra-
lere kijk op de activiteiten.

1.4. Het belang van verloning

Het verdient aanbeveling dat externe bestuurders enkel een vergoeding ontvangen, 
die, behoudens voor bijzondere opdrachten, vast is en gekoppeld aan hun aanwezig-
heid in de Raad van Bestuur. De vergoeding van de bestuurders moet voldoende hoog 
zijn voor het aantrekken, behouden en motiveren van bestuurders die voldoen aan het 
profiel bepaald door de Raad van Bestuur. Voor meer info zie ook deel 3.
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2. Keuzes maken

2.1. Kiezen voor een Raad van Bestuur of een Raad van Advies 

Indien de bedrijfsleider van een  kmo zich wenst te laten omringen door een klankbord 
van externen, kan hij kiezen tussen het oprichten van een Raad van Advies (RvA) of een 
Raad van Bestuur (RvB). Beide kunnen ingezet worden als denktank waar de strategie 
en uitdagingen van de onderneming besproken worden. 

In de feiten is de werking van een RvA of RvB vrij gelijklopend. Er is echter een funda-
menteel juridisch verschil dat in de wet verankerd is. Men kan het als volgt vergelijken: 
je hebt een grasveld en een bal, en zegt tegen de deelnemers: speel maar een balspel 
en de beste wint. Dat wordt chaos, want wat speel je dan: korfbal, rugby of voetbal? 
Als je zegt: we gaan voetballen, is het kader meteen duidelijk. Bij een RvA weet je niet 
welk spel je gaat spelen, bij een RvB weet je: dit gaan we doen, zo zijn de regels en zo 
wordt het gespeeld. Dat geeft duidelijkheid aan de partijen.

Zoals de naam “Raad van advies” aangeeft, is dit een louter adviserend orgaan voor 
de organisatie. De bedrijfsleider blijft zelf volledig verantwoordelijk voor de genomen 
beslissingen. Een “Raad van bestuur” daarentegen is een wettelijk orgaan waar de 
rollen en regels ingeschreven zijn in de (vennootschaps)wet. De beslissingen van dit 
laatste orgaan zijn bindend. Zo kunnen bestuurders aansprakelijk worden gesteld voor 
hun bestuursdaden. De leden van de adviesraad zijn geen (feitelijke) bestuurders en 
kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de werking van de adviesraad of de 
geformuleerde adviezen. De Raad van Bestuur blijft het enige juridische orgaan dat 
door alle stakeholders ter verantwoording kan worden geroepen en aan wie rekenschap 
wordt gegeven. De adviesraad heeft geen bevoegdheid tegenover derden en kan als 
dusdanig niet aansprakelijk gesteld worden.

Er zijn daarenboven nog een paar verschillen: de bestuurders worden benoemd door 
de algemene vergadering. Adviseurs worden door het bestuursorgaan aangezocht om 
deel uit te maken van de adviesraad; ze kunnen tevens op elk moment hun samen-
werking stopzetten (bestuurders zijn ook ad nutum afzetbaar, maar de algemene ver-
gadering moet dit bekrachtigen). De bestuurders hebben in tegenstelling tot adviseurs 
een wettelijk vraag- en inzagerecht om informatie. De rol van de RvB is namelijk niet 
louter adviserend maar tweeledig: de RvB stuurt en houdt toezicht. Een RvB kan des-
gewenst wel adviescomités in haar schoot oprichten. Deze bestaan uit bestuurders die 
de beslissingen inzake audit, remuneratie, benoeming, enz. voorbereiden en vervolgens 
ter beslissing voorleggen aan de voltallige RvB.

Er zijn voor- en nadelen aan elk orgaan. Elke  kmo moet een doordachte keuze maken 
in functie van zijn groei en maturiteitsfase. Zo kan de Raad van Advies een tussenstap 
zijn naar een actieve Raad van bestuur.
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Raad van advies Raad van bestuur

Voordelen Nuttig als opstap naar een 
RvB 

Wettelijke verankering

Makkelijk op te richten Accent op lange termijn 
(LT): LT betrokkenheid van 
uw bestuurders, LT visie/
strategie van uw bestuur-
ders, etc.

Geen bindend karakter: 
de installatie is vrijwillig 
doch niet vrijblijvend

Geloofwaardigheid naar 
de buitenwereld toe (leve-
ranciers, banken, andere 
stakeholders, enz.), ook 
intern: naar de onderne-
ming toe

Spelregels staan vast voor 
alle betrokkenen

Bindend karakter van de 
beslissingen

Stabiel en betrokken aan-
deelhouderschap (zeker 
bij familiale ondernemin-
gen)

Nadelen Wettelijk vacuüm Oprichting is zwaarder 
voor kleinere onderne-
mingen 

Gevaar om als surrogaat-
orgaan op te treden

Bedrijfsleider moet hier-
voor ‘open’ staan

Is louter adviserend (geen 
bindend karakter van de 
beslissingen)

In deze Vokawijzer spreken wij zowel over een Raad van Bestuur als Raad van Advies.  
Afgezien van juridische verschillen zijn de principes voor goed bestuur zowel van toe-
passing op een Raad van Bestuur als op een Raad van Advies. Vandaar dat er in deze 
Wijzer verder geen onderscheid wordt gemaakt.
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Getuigenissen uit de praktijk

Ludwig Everaert (M.P.I. uit Zemst, farmaceutische sector)

Met de oprichting van een adviesraad kan ik sinds begin 2012 op regelmatige tijd-
stippen in alle vertrouwen beroep doen op ervaren professionals die het bedrijf en de 
directe omgeving/ markt echt kennen. Bij elke samenkomst van de raad worden de 
cijfers in detail besproken, de praktische uitwerking van de bedrijfsstrategie wordt onder 
de loep genomen en waar nodig bijgestuurd.

Samenvattend kan je stellen dat de adviesraad:

•	 mijn	eigen	competenties	aanvult	waar	nodig	en	dit	met	het	nodige	inzicht	in	
het functioneren van de onderneming

•	 me	helpt	op	een	zeer	gestructureerde	manier	het	functioneren	van	mijn	onder-
neming in kaart te brengen

•	 een	vertrouwelijk	klankbord	vormt	voor	mijn	eigen	ideeën
•	 een	bron	is	van	inspiratie

Ik heb de samenkomsten ‘externe bestuurder’ georganiseerd door Voka en GUBERNA 
gevolgd. Deze vormden een ideaal forum om inzicht te krijgen in de praktische oprich-
ting van een adviesraad en het functioneren ervan, wat je er wel en niet van moet ver-
wachten, hoe je de vergaderingen zo efficiënt mogelijk laat verlopen...

2.2. Belang van professionele bestuurders/ adviseurs 

Deugdelijk bestuur is gelijk aan werken aan meer kwaliteit in de onderneming, van de 
werking en van de besluitvorming van de Raad van Bestuur. Daarachter schuilt een 
goede overeenstemming tussen de waarden en attitudes van de onderneming en deze 
van de Raad van Bestuur. 

Deugdelijk bestuur past in maatschappelijk verantwoord ondernemen en houdt impli-
ciet een ethische code in voor de onderneming en de Raad van Bestuur en haar leden. 
In dit kader zijn volgende aspecten dan ook belangrijk:

1) als men een mandaat opneemt, dan voert men dit ter goeder trouw uit en behartigt 
men de belangen van àlle stakeholders

2) in de eerste plaats behartigt men het belang van de onderneming, achterliggend de 
brede maatschappelijke belangen en dit niet enkel op korte, maar ook op lange termijn, 
privébelangen zijn hieraan ondergeschikt
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3) als extern bestuurder/ adviseur neemt men de nodige objectiviteit, onafhankelijkheid 
en discretie in acht in de contacten met verschillende stakeholders van de onderne-
ming. Indien het over gevoelige informatie gaat die de reputatie van de onderneming of 
collega-bestuurders in diskrediet kunnen brengen, houdt men zich aan de deze discre-
tieplicht en de gemaakt afspraken hierover

4) als extern bestuurder neemt men zelf regelmatig initiatief om zich te informeren (ook 
alvorens een mandaat te aanvaarden)

5) men past zich aan aan de bestaande ethische normen en waarden van de onder-
neming

6) men kent en respecteert het wettelijke kader, codes en statuten

7) men draagt het controleren en bewaken van de goede gang van zaken van de onder-
neming hoog in het vaandel

8) men stelt zich loyaal en actief op tav de onderneming door een actieve participatie en 
aanwezigheid op de vergaderingen, door een grondige voorbereiding van de vergade-
ringen en door het opvolgen achteraf van de te nemen beslissingen

9) men voorziet voldoende tijd om zijn mandaat uit te oefenen en is bereid in alle open-
heid ook de nodige stappen te zetten indien men zich niet meer voldoende kan vrij 
maken om dit mandaat in te vullen

10) in alle omstandigheden stelt men zich collegiaal op ten opzichte van de collega-
bestuurders zonder zijn kritische geest te verloochenen

11) men vermijdt tegenstrijdige belangen of maakt dit onmiddellijk kenbaar aan de 
collega-bestuurders indien een bepaald agendapunt op dit vlak voor problemen kan 
zorgen

12) men houdt zich aan een niet-concurrentieregel

13) tenslotte is iedere bestuurder bereid om over te gaan tot een evaluatie van de wer-
king van de raad of van de individuele leden van de raad
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3. Implementatie 

3.1. Het aanstellen van (externe) bestuurders 

3.1.1. Kijk na welke competenties de onderneming nodig heeft 

•		 Wanneer	 u	 op	 zoek	 gaat	 naar	 een	 externe	 bestuurder	 stelt	 zich	 de	 vraag	 over	
welke competenties de externe bestuurder dient te beschikken. De keuze van een 
externe bestuurder is een opportuniteit voor het bedrijf om competenties te ver-
werven waarover de onderneming in onvoldoende mate beschikt. De keuze van 
de externe bestuurder dient dan ook te gebeuren op grond van de visie en de 
Waanzinnig Belangrijke Objectieven van de onderneming (zie eerder). Een bedrijf 
dat ervoor opteert om zijn export grondig uit te breiden of om de betrokkenheid 
en het innovatief vermogen van de medewerkers te verhogen, kan op zoek gaan 
naar een externe bestuurder die hierin bedreven is. Als er binnen de onderneming 
een strategische cultuurverandering noodzakelijk is (bijvoorbeeld meer aandacht 
voor beheersing en planning) en de onderneming moet “gestretcht worden” in een 
richting die indruist tegen de bestaande cultuur kan het goed zijn om een externe 
bestuurder aan te werven die een rolmodel is in de na te streven cultuur. 

•		 Het	is	van	groot	belang	dat	de	externe	bestuurder	zijn	waarden	in	overeenstemming	
zijn met de waarden van het bedrijf. De externe bestuurder in het familiaal bedrijf is 
emotioneel intelligent om de soms irrationele processen in zo’n bedrijf te begrijpen 
en gepast te ‘rationaliseren’. Iemand met weinig ervaring in een familiaal bedrijf zal 
het irrationele eerder vreemd vinden. De externe bestuurder heeft tevens voldoende 
voeling met de Waanzinnige Belangrijke Objectieven van het bedrijf. 

3.1.2. Maak een profiel op van de externe bestuurder/adviseur 

•	 Het	 verdient	 aanbeveling	 om	 de	 competenties	 die	 de	 nieuwe	 bestuurder	 nodig	
heeft, grondig te definiëren en vast te leggen in een profiel. Daartoe moet men eerst 
de reeds aanwezige competenties van de (huidige) Raad van Bestuur in zijn geheel 
evalueren (indien reeds van toepassing) of nagaan wat complementair is met de 
competenties van de bedrijfsleider. Evalueer bij de selectie zowel de formele criteria 
als de persoonlijkheid en manier van functioneren. U kan hierbij de GUBERNA-tool 
‘Raamwerk voor het opstellen van een profielschets’ gebruiken of u laten assisteren 
door een professionele partner.

•	 Er	zijn	een	aantal	basiskenmerken	waaraan	een	goede	bestuurder	dient	te	voldoen.	
Daarnaast zijn er competenties die afhankelijk zijn van  kmo tot  kmo en diens stra-
tegie en Raad van Bestuur. 

•	 Enkele	van	de	algemene	basiskenmerken	waaraan	elke	bestuurder	moet	voldoen,	
zijn: integriteit, onbesproken reputatie, geïnformeerd oordeel, professionaliteit, 
inzicht in de taken van de Raad van Bestuur, mature vorm van vertrouwen, kritische 
ingesteldheid, discretie, loyauteit, bereidheid om de missie te helpen waarmaken, 
voldoende beschikbaarheid en betrokkenheid, en geen conflicterende belangen.
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•	 Daarnaast	is	het	belangrijk	om	uw	profielschets	te	moduleren	naar	gelang	de	spe-
cifieke noden van uw  kmo. Deze zijn bijkomende criteria inzake complementariteit 
en specifieke bekwaamheden en kennis en diversiteit qua geslacht, leeftijd, natio-
naliteit, internationale ervaring, opleiding, persoonlijkheid, socio-economische ach-
tergrond, enz.

3.1.3. Identificeren van de mogelijke kandidaten 

•	 Kandidaten	 worden	 afgetoetst	 aan	 het	 vooropgestelde	 profiel	maar	 ook	 aan	 hun	
onpartijdigheid en onafhankelijkheid. De externe bestuurders denken altijd van-
uit het belang voor de onderneming en de continuïteit ervan. Vanuit deze logica 
worden er een aantal mensen uitgesloten om de rol van externe “onafhankelijke” 
bestuurder op te nemen. 

 Zo blijven vaste-accountants, -advocaten of -consultants best buiten de raad. 
Vrienden en familie zijn niet altijd neutraal of durven niet altijd tegen de zin van de 
gedelegeerd bestuurder in te gaan. Gepensioneerden vragen de nodige omzichtig-
heid: zijn ze nog voldoende mee met de tijd en zijn ze voldoende financieel onaf-
hankelijk van de inkomsten van hun bestuursmandaat? Bestuurders die meerdere 
mandaten combineren worden afgewogen in de mate dat ze nog voldoende tijd 
kunnen besteden om hun mandaat professioneel op te nemen. De bestuurder moet 
evenwel voldoende voeling hebben met het bedrijf. Vandaar dat het ook belangrijk 
is voldoende interne bestuurders in uw raad te hebben.

•	 We	zien	bij	kmo’s	vaak	in	de	eigen	omgeving	wordt	gezocht.	Dit	is	niet	per	definitief	
slecht, gezien vertrouwen tussen de ondernemer en de externe persoon essentieel 
is. Men dient zich dus evenwel te behoeden voor bovenstaande valkuilen. Eén en 
ander hangt ook af van het stadium waarin uw  kmo zich bevindt. Indien er sprake 
is van een Raad van Advies of een eerste bestuurder, zoekt men eerder in het eigen 
netwerk. Indien het een actieve Raad van Bestuur betreft met meerdere onafhanke-
lijke bestuurders, zal er eerder een open search gebeuren.

•	 De	externe	bestuurder	kan	 je	vinden	 in	 je	eigen	netwerk	of	via	een	open	search	
doen. Voor dit laatste kan u de online database voor bestuurders raadplegen (www.
bestuurdersonline.be ) of een vacature verspreiden (bv. via de GUBERNA-Flash). 
Grotere bedrijven doen wel eens beroep op een executive search bureau.

3.1.4. Interviews met de kandidaten 

•		 Potentiële	kandidaten	worden	geïnterviewd.	Het	moet	namelijk	klikken	 tussen	de	
kandidaat en de andere bestuurders. Dit komt het vertrouwen tussen de leden van 
de raad en de professionele werking ten goede. Het interview wordt goed voor-
bereid en de bevindingen van de andere bestuurders worden uitgewisseld. Het 
opgestelde profiel van de externe bestuurder dient als leidraad bij de beoordeling. 
De voorzitter van de raad kan coördinerend optreden om tot de juiste kandidaat te 
komen. De referenties van de kandidaten worden opgevraagd en getoetst. Het is ook 
mogelijk dat er een externe executive searcher betrokken wordt bij het interview. 
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3.1.5. De aanstellingsbrief 

•	 De	 kandidaat	 die	 uiteindelijk	 wordt	 weerhouden,	 ontvangt	 een	 aanstellingsbrief.	 
De aanstellingsbrief maakt de afspraken en verwachtingen duidelijk waardoor elk 
misverstand wordt vermeden. Volgende elementen worden opgenomen in de aan-
stellingsbrief:

•	 duur	van	het	mandaat
•	 de	praktische	informatie	van	de	vergaderingen:	waar,	wanneer,	hoe	lang	
•	 wat	er	specifiek	verwacht	wordt	van	de	bestuurder	
•	 de	vergoeding	
•	 de	terugbetaling	van	uitgaven	
•	 het	detail	van	de	verzekering	bestuurdersaansprakelijkheid

3.1.6. De introductie 

•		 De	 nieuwe	 externe	 bestuurder	 wordt	 geïnformeerd	 om	 zijn	 rol	 als	 onafhankelijk	
bestuurder professioneel op te nemen. Hij/zij krijgt een rondleiding in het bedrijf.  
Er is een kennismaking voorzien met de prioritaire belanghebbenden. In een fami-
liaal bedrijf is het ook belangrijk dat de externe bestuurder uitgebreid de kans krijgt 
om de familie te leren kennen. Indien nodig is er ook opleiding voorzien en wordt er 
een documentatiemap samengesteld van het bedrijf.

Getuigenissen uit de praktijk

Guy Mouchart (Be-one uit Strombeek-Bever, regisseur projectmanagement) 

We hadden zorgvuldig de profielen bepaald, wat heel belangrijk is om alle aandeel-
houders op dezelfde golflengte te krijgen. We hebben alle kandidaten samen gezien.  
Er moest een consensus zijn. 

We zijn heel erg transparant geweest naar de externen vanaf dag 1. We hebben ze ook 
duidelijk meegegeven wat we van hen verwachten. We hebben hen ook gevraagd wat 
zij er van verwachten. Kwestie van bij niemand verkeerde verwachtingen te scheppen. 
Duidelijk moest zijn dat het belang van Be One boven alles staat. 

Het is zoals in het leven: je moet er zelf wat van maken; vanzelf loopt zo’n adviesraad 
niet. Het vraagt extra tijd en energie van de zaakvoeder boven op zijn huidige taak. 
Resultaten zie je pas op termijn. Maar daar waren we ons zeer bewust van. We zijn dan 
ook zeer enthousiast over de werking van onze Raad van Advies.

Ludwig Everaert (M.P.I. uit Zemst, farmaceutische sector) 

Zelf ben ik inmiddels al meer dan 12 jaar aan de slag als succesvol zelfstandig onderne-
mer. Mijn team telt op dit ogenblik 9 professionals gespecialiseerd in de registratie van 
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geneesmiddelen, het samenvatten van wetenschappelijke literatuur omtrent de werking 
en nevenwerkingen van geneesmiddelen en het indienen bij het RIZIV en het ministerie 
van economische zaken van terugbetalingsaanvragen, geneesmiddelenonderzoek enz. 
Alhoewel het gaat om een zeer specifieke nichemarkt is dit domein nog steeds in volle 
evolutie en het is duidelijk dat er nog tal van opportuniteiten zijn voor ons.

Voor de selectie van de beste opportuniteiten is strategisch inzicht nodig zowel op 
middellange als op lange termijn. Bijkomend advies op gebied van bedrijfsfinanciering 
en business development is wenselijk. Met dat specifieke doel voor ogen ben ik binnen 
mijn eigen netwerk op zoek gegaan naar mensen met relevante ervaring, ook in de 
GUBERNA database kon ik interessante profielen terugvinden die specifiek aan mijn 
noden beantwoorden.

3.2. De taken van de raad 

De raad heeft in hoofdzaak twee rollen: de strategische rol en monitoring rol (financiële 
en operationele controle).

De Raad van Bestuur kan voor de onderneming een zeer belangrijke rol spelen en zor-
gen voor concrete resultaten indien men goed omschrijft wat de taken precies inhou-
den. Mogelijke taken zijn:

1) toezicht houden op het langetermijnperspectief : alle stakeholders van de onder-
neming hebben bepaalde belangen. Aandeelhouders hebben graag de juiste dividen-
denpolitiek, de onderneming heeft graag het nodige werkkapitaal om te investeren.  
De raad houdt toezicht op de juiste balans tussen mogelijk tegenstrijdige belangen 
zodat de concurrentiepositie niet wordt ondermijnd.

2) toezicht houden op de financiële verplichtingen en wettelijke verplichtingen zodat de 
continuïteit van het bedrijf kan worden gegarandeerd

3) het management ondersteunen bij de belangrijkste strategische beslissingen

4) zijn opgedane expertise, ervaringen en professionele competenties ten dienste stel-
len van de onderneming. Het verlenen van advies is dan ook de belangrijkste taak van 
de raad

5) het management ondersteunen bij de uitvoering van het algemene beleid van de 
onderneming en meer specifiek het toezicht houden op het feit of het beleid effectief 
aansluit bij de doelstellingen van het bedrijf

6) aanstellen van het management van de onderneming die de dagelijkse leiding van de 
onderneming op zich neemt, als ook de evaluatie van dit management
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7) een niet onbelangrijke taak van de raad is eveneens ervoor te zorgen dat het manage-
ment effectief beslissingen neemt en niet uitstelt, en de objectieven haalt die ze moet 
halen

8) tenslotte heeft de Raad van Bestuur in kleinere bedrijven of familiale ondernemingen 
eveneens een remediërende rol bij conflicten.

Getuigenissen uit de praktijk

Yves de Smet (D&D Isoltechnics in Ruisbroek, isolatiemateriaal) 

Doel is om in teamverband de bomen door het bos te zien. De profielen van de gese-
lecteerde personen moeten toelaten om de oogkleppen die je als ondernemer op hebt 
door gebrek aan ervaring en/of kennis in bepaalde domeinen, open te breken en het 
licht te laten zien in deze weak spots. Het uiteindelijke gevolg hiervan is een professio-
nalisering van de bedrijfsvoering, waarbij het bedrijf niet langer de afspiegeling is van de 
persoonlijkheid of kennis van de bedrijfsleider. Het bedrijf kan aldus ook meer voldoen 
aan de wijzigende verwachtingen van de klanten.

3.3. De diverse rollen in de raad

Vooreerst is iedereen in de raad op de eerste plaats bestuurder. Een goede bestuurder 
denkt altijd vanuit het belang van de onderneming en hij/ zij stelt zich voortdurend onaf-
hankelijk op. Hij/zij is goed geïnformeerd zowel over de interne werking van de raad als 
over de onderneming. Hij/zij is ten allen tijde discreet en zet zijn/haar eigen deskundig-
heid en netwerk ten volle in voor het welvaren van de onderneming. Een bestuurder kan 
al-dan-niet extern en/of onafhankelijk zijn.

Daarnaast zijn er nog specifieke rollen die verder moeten worden beschreven. 

De rol van de voorzitter is cruciaal. Hij/zij zorgt voor cohesie tussen de raad, de familie 
en de aandeelhouders, en het management. Daarnaast is de neutraliteit van de voorzit-
ter belangrijk en is hij/zij het liefst niet actief in het bedrijf. Hij/zij neemt dan ook taken 
op die zorgen voor de goede werking van de raad, is het eerste aanspreekpunt voor 
de gedelegeerd bestuurder, en zorgt ervoor dat de aandeelhouders goed geïnformeerd 
zijn en er met hun belangen rekening wordt gehouden. Hij stimuleert verder ook een 
opendebatcultuur, zorgt dat elke bestuurder aan bod komt, en dat de raad als collegiaal 
orgaan een beslissing neemt. 

De gedelegeerd bestuurder is loyaal naar de raad toe door ervoor te zorgen dat de raad 
goed geïnformeerd is om de onderneming te kunnen monitoren en richting te geven.  
De gedelegeerd bestuurder neemt zijn verantwoordelijkheid op inzake de uitvoering 
van de strategie , het waarmaken van de WBO’s, en geeft leiding aan de onderneming.  
Hij/ zij wekt vertrouwen op bij de aandeelhouders en de andere belanghebbenden. 
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Daarnaast is er de secretaris die notuleert en samen met de voorzitter waakt over een 
goede voorbereiding en een goed verloop van de raadsvergadering.

Tevens kunnen bestuurders vanuit de visie en de strategische prioriteiten speci-
fieke rollen opnemen: zetelen in specifieke comités, werkgroepen of adviesorganen  
(vb bepaalde beleidsaspecten nauwer opvolgen inzake innovatie, reorganisatie, opstart 
nieuwe markten, …). 

Bij al de verschillende rollen worden de verwachtingen duidelijk geëxpliciteerd. Daardoor 
worden misverstanden vermeden en kan er worden gewerkt in wederzijds vertrouwen.

3.4. De wijze van vergaderen

De raadsvergadering vindt minstens vier maal per jaar plaats. De planning ervan wordt 
vaak voor een gans jaar vastgelegd met een herkenbaar ritme. Er wordt best één keer 
per jaar een dag uitgetrokken om de strategie van de onderneming te evalueren en de 
werking van de raad grondig door te lichten.  

De agenda van de raad zou er zo kunnen uitzien:

Recurrente agendapunten:
•	 goedkeuring	notulen	vorige	vergadering
•	 businessdevelopment:	klanten,	marktaandeel,	...
•	 financiële	resultaten:	KPI’s
•	 organisatie:	processen	en	personeel
•	 uitvoering	 strategische	 beslissingen:projecten,	 investeringsbeleid,	 acquisities,	

prioriteiten, …
•	 grondige	analyse	(financiële)	resultaten	en	performantie
•	 grondige	analyse	realisaties	WBO’s

Periodieke agendapunten
•	 strategische	oriëntatieoefening
•	 evaluatie	status	deugdelijk	bestuur
•	 informele	activiteit:	lunch,	...

Duid daarbij aan of een agendapunt ‘ter informatie’, ‘ter beraad’ of ‘ter beslissing’ is.

Besteed voldoende tijd aan de bespreking van de actuele prestaties van de onderne-
ming maar vermijd u te verliezen in operationele kwesties.

Raden van bestuur zijn succesvol als ze degelijk worden voorbereid. Documenteer 
gepast de agendapunten en stuur de info tijdig door.  Maak ook afspraken over hoe de 
beslissingen worden genomen. Dit betekent dat de RvB ernaar streeft om de beslis-
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singen in consensus te nemen. Niettemin kunnen een aantal stemafspraken vastgelegd 
worden in de statuten. Een Raad van Bestuur wordt geacht beslissingen te nemen die 
de organisatie vooruit helpen en is bij oorsprong een collegiaal orgaan. De raad wordt 
gekenmerkt door een open debatcultuur die zorgt voor kritische en resultaatgerichte 
discussies. De ongebondenheid en de onafhankelijkheid van de bestuurders dragen 
hiertoe bij.

Maak ook afspraken over de notulering. Beperken wij ons tot het notuleren van de 
besluiten? Of worden de discussies ook (uitgebreid) genotuleerd? 

Indien nodig kunnen er ook tussentijdse overlegmomenten plaats vinden. Deze kun-
nen in het leven worden geroepen om bijvoorbeeld een grondige evaluatie van een 
beleidsdomein mogelijk te maken of om de strategische prioriteiten op te volgen, … 
Overlegmomenten waarbij de visie van de onafhankelijke bestuurder een meerwaarde 
kan geven.

3.5. De evaluatie van de raad

De juiste invulling geven aan een actieve Raad van Bestuur, en in het bijzonder aan 
de rol van externe bestuurders, is voor vele  kmo’s een uitdaging en een investering.  
De onderneming heeft er dan ook alle belang bij om op regelmatige basis na te gaan of 
de Raad van Bestuur en de bestuurders de toegevoegde waarde leveren die van hen 
verwacht wordt. Het is niet voor niets dat ook de Code Buysse een evaluatie van de 
Raad van Bestuur als een criterium van goed bestuur in haar aanbevelingen opneemt. 
Maar toch een waarschuwing. In tegenstelling tot het evalueren van het management, 
dat al jarenlang een gevestigde praktijk is, ligt de evaluatie van de Raad van Bestuur 
heel wat gevoeliger. Men kan er niet omheen dat bestuurders nogal terughoudend kun-
nen zijn om zich (openlijk) kwetsbaar op te stellen. Vaak stuit het idee van een evaluatie 
dan ook op enige weerstand. Vandaar dat het belangrijk is om duidelijkheid te schep-
pen omtrent het doel van deze evaluatie en omtrent de spelregels. In dit opzicht speelt 
de voorzitter van de Raad van Bestuur een cruciale rol. 

Eén ding staat vast: een evaluatie van de Raad van Bestuur hoeft geen negatieve con-
notatie te hebben. Het vormt onderdeel van een continu verbeteringsproces en maakt 
inherent deel uit van een streven naar een verdere professionalisering van het bestuur. 
Het is met andere woorden goed om even stil te staan bij het eigen functioneren zodat 
actief kan gewerkt worden aan een optimaal functionerende Raad van Bestuur via 
het identificeren van verbeterpunten. Dit kan een krachtig signaal zijn aan de aandeel-
houders, de financiers, de werknemers en de buitenwereld; namelijk dat de Raad van 
Bestuur en de bestuurders zichzelf echt au sérieux nemen en zich engageren in het 
toepassen van de principes van goed bestuur.

De vraag is nu: hoe pakken we dit aan? Het antwoord is niet éénduidig. Het voordeel is 
dat een onderneming de ‘vrijheid’ en flexibiliteit geniet om een methodiek te gebruiken 
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die het best aansluit bij haar wensen en behoeften. De onderneming heeft daarbij de 
keuze uit een arsenaal van technieken, gaande van een eenvoudige vragenlijst tot een 
meer uitgebreide aanpak met interviews en/of met externe begeleiding. Een handig 
instrument voor  kmo’s is de ‘toolkit voor de evaluatie van de Raad van Bestuur’ die 
door GUBERNA werd ontwikkeld. 

Een Raad van Bestuur een ‘spiegel’ voorhouden is één zaak, een gepast gevolg geven 
aan de uitkomst van de oefening is een ander.  Een evaluatieoefening op zich is maar 
valabel als er ook nagedacht en gedebatteerd wordt over de te nemen acties. De bij-
sturingen zijn dan ook cruciaal voor een positief kosten-bateneffect van een dergelijke 
oefening. 

3.6. De verloning van (externe) bestuurders 

Indien de bedrijfsleider de kaart trekt van de externe (onafhankelijke) bestuurders, wat 
moet hij dergelijke bestuurder dan betalen? Omgekeerd hebben mogelijke kandida-
ten ook vaak geen idee waaraan ze zich qua vergoeding kunnen of zouden moeten 
verwachten. Daartoe ontwikkelden GUBERNA en VOKA een aantal richtlijnen voor de 
vergoeding van externe bestuurders binnen  kmo’s. 

Aangezien er nog steeds weinig transparantie is over de vergoeding van externe 
bestuurders bij  kmo’s werden gegevens verzameld via een bevraging. Zo verkregen 
we een genuanceerd beeld van de structuur en de hoogte van deze vergoedingen in de 
praktijk. De bevindingen van deze praktijkstudie liggen aan de basis van onze aanbeve-
lingen die hierna worden uiteengezet.

Aanbevelingen

1. Het is aan te bevelen om de externe bestuurder effectief een vergoeding te 
betalen voor zijn bestuursmandaat. Dit sluit aan bij de aanbevelingen van de 
Code Buysse en is ook al van toepassing in de grote meerderheid van onder-
nemingen, ook bij  kmo’s.

2. Het vergoedingspakket dient weloverwogen te worden en rekening te hou-
den met een faire vergoeding voor de professionele inzet van de bestuurder.  
Een combinatie van een vast jaarbedrag met een ‘prestatiegebonden’ vergoe-
ding in functie van de effectieve tijdsinzet1 van de bestuurder lijkt aanbevelens-
waardig. De tijdsinzet  (vergadertijd en voorbereidingstijd) kan gemeten worden 
via de effectieve aanwezigheid op de raadsvergaderingen. 

 Als het gaat om een (extern/ niet-uitvoerend) voorzitter zal de tijdsinzet echter 
veel belangrijker zijn dan wanneer sprake is van een gewoon bestuursmandaat, 

1 Gemiddeld wordt rekening gehouden met een 4-tal vergaderingen van de Raad van Bestuur per jaar.  
Deze vergaderingen duren gemiddeld 3 à 4 uur en vragen elk gemiddeld 2 à 4 uur voorbereidingstijd.
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omdat hij ook veel meer voorbereidende vergaderingen zal moeten hebben, wil 
hij zijn werk op een professionele manier aanpakken. Doorgaans gebruikt men 
de vuistregel dat de voorzitter het dubbele ontvangt van een doorsnee extern 
bestuurder. 

 Een andere factor die de tijdsinzet kan beïnvloeden is de deelname aan even-
tuele bestuurscomités: hiervoor voorziet men best een bijkomende vergoeding  
(al-dan-niet opnieuw gerelateerd aan het aantal effectief bijgewoonde comi-
tévergaderingen). Ook hier kan opnieuw gelden dat een voorzitter het dubbele 
ontvangt van een gewoon lid. 

 Een belangrijk aandachtspunt is zeker de toekenning van additionele vergoe-
dingen voor speciale adviesopdrachten. In de praktijk blijkt dit bij kmo’s relatief 
frequent voor te komen. Uiteraard kan de bestuurder zijn bijzondere kennis en 
ervaring ten dienste stellen van de onderneming, ook buiten de bestuursverga-
dering om. Maar deze praktijk dient toch met de nodige omzichtigheid benaderd 
te worden. Er zijn limieten zowel vanuit vergoedingsoogpunt als vanuit het pro-
fessioneel functioneren van de bestuurder. 

 Enerzijds mag het niet zo zijn dat de bestuurder als een ‘gratis’ consultant te 
pas en te onpas ingeschakeld wordt. Het lijkt ons te rechtvaardigen voor  kmo’s 
dat wanneer zij (sporadisch) diepgaand beroep moeten doen op één van hun 
bestuurders, daarvoor een afzonderlijke vergoeding voorzien wordt, zoals ook 
elke externe adviseur of consultant een vergoeding zou krijgen. Anderzijds moet 
dergelijke praktijk zeker beperkt worden, vooral dan vanuit het perspectief van 
het professioneel functioneren van de bestuurder in kwestie. Immers, als dit 
soort opdrachten te belangrijk wordt, dreigt de bestuurder zijn rol van ‘niet-
uitvoerende’, externe en zeker onafhankelijke bestuurder te verliezen. Hij zal dan 
immers niet langer meer zijn monitoringrol kritisch kunnen vervullen, omdat hij 
rechter en partij is geworden. Bijgevolg is het beter de additionele adviesop-
drachten te beperken.

3. Voor wat de hoogte van de bestuurdersvergoeding betreft, is het duidelijk dat 
de omvang van de onderneming, de determinerende factor is in de praktijk.  
Dit heeft wellicht meer te maken met de ‘draagkracht’ van de onderneming, dan 
met de benodigde inzet en complexiteit van het takenpakket. Toch zouden we 
er willen voor pleiten om bij de bepaling van de bestuurdersvergoeding verder te 
kijken dan enkel de omvang van de onderneming. 

 Een differentiatie in functie van de inzet is belangrijk en kan, zoals aangeven in 
vorig punt, in eerste instantie gebeuren via een prestatiegebonden vergoeding 
in functie van de werkelijke tijdsinzet. Maar ook de risicograad van de onderne-
ming is iets dat moet meegenomen worden in dit debat. Daaraan kan echter 
tegemoet worden gekomen door te voorzien in een goede bestuurdersaanspra-
kelijkheidsverzekering.
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4. Een moeilijker vraagstuk is of er kan/moet voorzien worden in een variabele 
vergoeding in functie van de performantie van de onderneming. Dit is een prak-
tijk die voor beursgenoteerde ondernemingen niet enkel afgeraden wordt (als 
tegengewicht ten opzichte van de omvangrijke variabele vergoedingen en het 
ermee verbonden gevaar op korte termijn denken van het management), maar 
ondertussen ook wettelijk verboden is (tenzij de aandeelhouders daar expliciet 
van willen afwijken). 

 In een niet-genoteerde onderneming zijn de aandeelhouders veel dichter bij het 
bestuur betrokken en is het eenvoudiger om de stem van de aandeelhouder 
in dit vergoedingsbeleid te doen doorklinken. Bovendien blijkt dat voor  kmo’s 
dergelijke vergoedingsvorm ook in de praktijk toegepast wordt. Vandaar ons 
pleidooi om de voor- en nadelen van een performantie gerelateerd vergoedings-
model voor externe bestuurders goed tegen elkaar af te wegen en een welover-
wogen keuze te maken, zonder daarbij a priori dergelijke variabele vergoedingen 
uit te sluiten. Voor sommige startende ondernemingen en ondernemingen die 
een beperkte cash flow hebben, kan dit immers de enige manier zijn om toch 
voldoende aantrekkelijke bestuurdersvergoedingen uit te betalen.

5. Rekening houdende met bovenstaande bemerkingen zien de aanbevelingen er 
als volgt uit: 

Type onderneming 

Type  
onderneming 2

Vaste jaarlijkse 
vergoeding voor 
bestuursmandaat

Vergoeding per 
effectief bijge-
woonde meeting

TOTALE JAAR-
VERGOEDING
(4 meetings)

Micro € 2.500 € 500 € 4.500

Kleine € 4.000 € 750 € 7.000

Middelgrote € 8.000 € 1.000 € 12.000

Grotere € 10.000 € 1.250 € 15.000

Rekening houdende met de bemerkingen in de vorige punten, moeten deze bedragen 
aangepast worden indien er sprake is van comitémeetings. Hiervoor kan, afhankelijk 
van de tijdsinzet, een vergelijkbaar of een iets lager bedrag aan zitpenning voorzien 
worden. Tevens geldt dat een voorzitterschap best dubbel vergoed wordt in vergelijking 
met een doorsnee bestuursmandaat.

2 Indeling volgens de Europese  kmo definitie.
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Deze aanbevelingen steunen zowel op de bepalingen van de relevante governance 
codes als op het uitgevoerde praktijkonderzoek en houden bijgevolg ook rekening met 
de marktpraktijken op vandaag. De aanbevelingen zijn geheel vrijblijvend. Het basisrap-
port van het praktijkonderzoek kan opgevraagd worden bij GUBERNA en Voka.

Conclusie

Het is duidelijk dat er heel wat voordelen verbonden zijn aan het werken met een Raad 
van Advies of Raad van Bestuur, ook voor kmo’s. In deze wijzer heeft u alvast een hele 
reeks aanbevelingen gevonden die u helpen bij de overweging om met een raad van 
start te gaan en hoe u deze kan implementeren. Voor meer informatie kan u steeds een 
beroep doen op de mensen van Voka en GUBERNA.

Op de websites www.guberna.be en www.toolkit.pro vindt u tal van leidraden, check-
lists en toolkits die u verder helpen om nog dieper in te gaan op één van deelaspecten 
rond het werken met een Raad van Advies of Raad van Bestuur. 
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