UNIZO-CODE
VOOR GOED BESTUUR
Aanbevelingen van en voor
ondernemers en kmo’s

Voorwoord
In 2005 nam UNIZO het initiatief om een eerste Code te publiceren met aanbevelingen
en richtlijnen om ondernemingen te helpen beter te besturen. In 2009 werd een tweede
versie met aanvullingen gepubliceerd. Nu is het tijd voor een volledig nieuwe Code. Eén
die aangepast is aan de meest recente wetgeving, maar vooral een code die zich richt
tot alle zelfstandige ondernemers en niet-beursgenoteerde (al dan niet familiale)
vennootschappen.
Goed bestuur is één van de factoren die kan bijdragen tot het succes van een onderneming.
In crisistijden, zoals wij deze nu meemaken in 2020, is er heel veel veerkracht en inzicht
nodig van ondernemers en eigenaars. Niet alleen om te overleven, maar ook om de juiste
keuzes te maken voor de toekomst. Het kan erg eenzaam zijn om aan de leiding te staan
en dagelijks de brandjes te blussen in het bedrijf. Tegelijkertijd moeten ook investeringen
op langere termijn gepland worden en moeten strategische keuzes gemaakt worden. Of
men nu een eenmanszaak heeft of een bedrijf met tientallen of honderden werknemers,
ondernemen blijft een uitdaging.
Goed ondernemen vereist bijzondere talenten en vaardigheden van diegenen die de onder
neming leiden. Goed bestuur betekent deugdelijk, efficiënt en verantwoord leiding geven
aan de onderneming, op professionele wijze de onderneming structureren, en over het
gevoerde beleid verantwoording afleggen aan alle partijen die hierin belangen hebben.

Hoe doe je dit? Hoe doen andere ondernemingen dit?
Omdat ondernemingen zo divers zijn, hebben wij binnen een Stuurgroep diverse beroeps
organisaties en enthousiaste bedrijfsleiders uitgenodigd om deze volledig nieuwe code tot
stand te brengen. Wij gebruikten ook de ervaring en inzichten van talrijke ondernemers
die met bijstand van UNIZO een KMO-Adviesraad hebben opgericht sinds 2005. Wij willen
alle leden van de Stuurgroep en ook alle ondernemers die hun ervaring deelden van harte
bedanken voor hun intense inzet en waardevolle bijdragen. Dit maakt van deze nieuwe
code een handboek van en voor onze ondernemingen, waarin alle bedrijfsleiders of eige
naars van ondernemingen, van eenmanszaak tot aanzienlijke kmo, zich kunnen herkennen.
Wij hebben de Code opgesteld als een praktische handleiding: enerzijds met algemene
aanbevelingen die gericht zijn tot elke onderneming en elke ondernemer, anderzijds met
meer specifieke aanbevelingen die betrekking hebben op ondernemingen met meerdere
(familiale) eigenaars of die de vorm hebben van een vennootschap. De aanbevelingen zijn
niet alleen praktisch en concreet, maar ook flexibel toe te passen afhankelijk van de levens
cyclusfase, de omvang, ambities en eigenheden van elke onderneming.
Wij zijn bijzonder blij en fier om deze Code te publiceren, en zijn rotsvast overtuigd dat
alle ondernemingen hierin inspiratie en steun zullen vinden. Veel leesgenot en vooral veel
succes met uw onderneming!
Danny Van Assche
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S A M E N S T E L L I N G S T U U R G R O E P C O R P O R AT E G O V E R N A N C E

Inleiding

I

Deze Code richt zich tot alle zelfstandige ondernemers en niet-beursgenoteerde
(familiale) vennootschappen volgens Belgisch recht. Beide groepen vallen in de rest
van de Code onder de term ‘ondernemingen’.

II

Goed bestuur heeft te maken met hoe ondernemingen deugdelijk, efficiënt en
verantwoord geleid kunnen worden en hoe verantwoording over het gevoerde beleid ten
aanzien van belanghebbenden of stakeholders vorm kan krijgen. Door de aanbevelingen
in deze Code op te volgen, kunnen ondernemingsdoelen gerealiseerd worden.

III Ondernemingen zijn zeer divers. De concrete vertaling van de aanbevelingen voor goed
bestuur is afhankelijk van de eigenheden van elke onderneming. Onder meer de levens
cyclusfase, de omvang en de ambities zullen in aanmerking moeten worden genomen.
Aanbevelingen voor goed bestuur mogen daarom niet worden beschouwd als formele
spelregels. Zij verdienen een flexibele invulling. De “geest” van de aanbevelingen in
deze Code dient te primeren op de vorm. Ook de juridische vorm van de onderneming
(eenmanszaak, nv, bv, cv of andere vorm1) vereist een aangepaste vertaling van een
aantal aanbevelingen.

IV Belangrijke verschillen tussen beurs- en niet-beursgenoteerde ondernemingen zijn de
eigendomsstructuur en de overlap tussen het bedrijfsleiderschap en eigenaarschap. In
niet-beursgenoteerde ondernemingen is eigenaarschap vaak geconcentreerd in handen
van één persoon (bijvoorbeeld de bedrijfsleider) of een beperkt aantal eigenaren, die
dikwijls tot dezelfde familie behoren. Niet-beursgenoteerde ondernemingen beslissen
zelf in welke mate zij aanbevelingen voor goed bestuur opvolgen en welke transparantie
zij hieraan geven, terwijl beursgenoteerde ondernemingen moeten voldoen aan bepaalde
criteria die door de wet worden opgelegd. Goed bestuur in niet-beursgenoteerde
ondernemingen verdient daarom een specifieke set van aanbevelingen.

V Met de aanbevelingen wijst deze Code op de individuele verantwoordelijkheid van
iedere ondernemer, eigenaar en bestuurder, in de overtuiging dat ondernemings
belangen en de continuïteit van de onderneming primeren op persoonlijke belangen.

VI Deze Code is complementair aan de Belgische wetgeving. Geen enkele bepaling van
deze Code mag geïnterpreteerd worden in afwijking van het Belgische recht.
1

In deze Code worden enkel nog de nieuwe vennootschapsvormen, sinds 1/1/2020 van toepassing, vermeld.
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Aanbevelingen
voor elke onderneming
en ondernemer

1 / Goed bestuur

1/1

Goed bestuur – in het Engels aangeduid met de bekende term corporate governance
– omvat de structuren en processen die ervoor zorgen dat de onderneming op een
deugdelijke, daadkrachtige en transparante manier wordt bestuurd. Deze structuren
en processen ontstaan door de wisselwerking tussen de bedrijfsleider(s) of het
management, de eigenaar(s) en de bestuurders. Hierbij is het belangrijk om voor
alle stakeholders (partijen met een (in)direct belang in de onderneming) aandacht
te hebben. Het identificeren van de stakeholders is voor sommige ondernemingen
een uitdaging op zich.

1/2

Goed bestuur betekent:
• Aansturen: de strategische richting bepalen voor de toekomst van de onder
neming op langere termijn en zorg dragen voor de uitvoering ervan.
• Toezicht houden: de prestaties van de onderneming evalueren, rekening houdend
met de belangen van elke eigenaar en de overige stakeholders.
• Verantwoorden: verantwoording afleggen aan alle stakeholders en de overheid.

1/3

Goed bestuur is belangrijk voor alle ondernemingen om verschillende redenen:
• Het verhoogt de slag- en daadkracht van de onderneming en de bedrijfsleiding
dankzij een professionelere structuur.
• Het draagt bij tot een klimaat van vertrouwen en verantwoording tussen eigenaren,
bestuurders, managers, het personeel, de banken of financiers en de overige stake
holders.
• Het verschaft de onderneming een professioneel imago, zowel intern als extern.
• Het vergemakkelijkt de toegang tot kapitaal voor investeringen.
• Het is een troef voor de rekrutering van personeel (vaste of tijdelijke medewerkers)
en voor samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld freelancers, andere organi
saties en ondernemingen, en de overheid.
• Het speelt een belangrijke rol in de continuïteit van een onderneming, ook
wanneer er een bedrijfsoverdracht plaatsvindt.
• Het toont aan dat duurzaam ondernemen een prioriteit is voor de onderneming.
• Het kan bijdragen tot betere financiële prestaties.

AANBEVELINGEN VOOR ELKE ONDERNEMING EN ONDERNEMER
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2 / Missie, visie & strategie

2/1

Om te komen tot goed bestuur is het aangewezen de missie, de visie en de strategie
van de onderneming duidelijk vast te leggen.
• De missie omschrijft de bestaansreden van de onderneming en geeft een bondig
antwoord op de vraag: “waarom doen we wat we doen?”.
• De visie omschrijft de gewenste situatie voor de onderneming en richt zich naar
de toekomst.
• De strategie vertaalt hoe ondernemingsdoelen bereikt worden en formuleert
een samen
hangende reeks van acties om deze doelen te verwezenlijken en
om de continuïteit op langere termijn te garanderen. Door de snelle evolutie
van de economische, sociale en legislatieve omgeving is het belangrijk dat de
onderneming de strategie regelmatig evalueert en indien nodig aanpast.

2/2

De missie en de visie vormen een referentiekader voor de beslissingen en hande
lingen van al wie bij de onderneming betrokken is. Het is niet de bedoeling om ze
jaarlijks te herschrijven of aan te passen. Op die manier kunnen een aantal doel
stellingen ingevuld worden:
• Reflectie over de onderneming: wat doen wij wel en wat doen wij niet, wat willen
wij bereiken, welke richting willen wij uit?
• Identiteit verlenen: waar staan wij voor, welke zijn de normen en waarden die wij
willen uitstralen?
• Houvast voor gedragsregels: hoe gaan wij om met onze stakeholders, wat bij
disputen?
• Inspireren: hoe krijgen wij mensen achter de ondernemingsdoelen?
• Communiceren: welke informatie verspreiden wij en op welke manier?

2/3
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De kracht van een goede missie en visie schuilt in de mogelijkheid ze te vertalen
naar een ondernemings- of businessplan en bijhorende strategie, doelstellingen
en marktanalyse. Een belangrijk onderdeel van een businessplan is het financieel
plan. Dit plan geeft onder meer aan hoe investeringen gefinancierd worden en
maakt een inschatting van de inkomsten en uitgaven, alsook de omzet (en termijn)
die nodig is om alle kosten te dekken. De informatie die uit het financieel plan wordt
gehaald is niet alleen nuttig voor elke ondernemer en onderneming, maar ook voor
externe financiers.

AANBEVELINGEN VOOR ELKE ONDERNEMING EN ONDERNEMER

3 / Duurzaam ondernemen

3/1

Duurzaam ondernemen betekent oog hebben voor de impact van de bedrijfs
voering en de producten en/of diensten op de omgeving, de samenleving en het
milieu waarin de onderneming opereert of actief is. Het engagement om duurzame
initiatieven op te zetten en een zo helder mogelijk beleid te voeren op ecologisch,
digitaal, sociaal en financieel vlak draagt bij tot de continuïteit van de onderneming
op lange termijn. Belangrijke tools om tot een verantwoord beleid te komen en
een passend antwoord te bieden op uitdagingen van duurzaam ondernemen, zijn
overleg met stakeholders en milieuduurzaamheid.

Identificatie van en overleg met stakeholders
3/2

Effectief stakeholdermanagement betekent dat de onderneming identificeert:
• Wie haar stakeholders zijn.
• Wat hun belangen, noden en verwachtingen zijn.
• Welke opportuniteiten en uitdagingen de stakeholders bieden.
• Wat de impact is van de ondernemingsactiviteiten op elke belanghebbende en
hoe deze impact kan worden gemeten en opgevolgd.
• Welke strategieën en acties de onderneming kan ontwikkelen om aan de verwach
tingen van stakeholders tegemoet te komen.

3/3

Een onderneming wordt niet alleen opgebouwd met financieel kapitaal, maar ook
met menselijk kapitaal. Los van de aanwezigheid van sociaal overlegorganen, is
een goede relatie met het personeel essentieel: van stagiairs en jobstudenten over
uitzendkrachten tot medewerkers met een contract van onbepaalde duur. Onder
nemingen die werken met freelancers geven op een correcte manier vorm aan
deze samenwerking (goed opdrachtgeverschap). Een professioneel onderbouwd
personeelsbeleid (human resource management) leidt immers tot duurzame bedrijfs
resultaten. Daarom is het aan te bevelen dat:
• De nodige aandacht wordt besteed aan de motivatie, betrokkenheid en vorming
van medewerkers.
• Het welzijn en de veiligheid op het werk wordt gemonitord en als prioritair wordt
ervaren.

AANBEVELINGEN VOOR ELKE ONDERNEMING EN ONDERNEMER
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• Overleg met het personeel en/of personeelsafgevaardigden binnen de onderne
ming op een open en constructieve wijze wordt ingericht.
• De samenwerking tussen opdrachtgevers en freelancers op een correcte manier
wordt geregeld, met aandacht voor de inhoud en voorwaarden van de samen
werking.

3/4

Een duurzame relatie met vennoten, investeerders en de bij het financieel beleid
betrokken partijen, waaronder banken, ondernemingen, financiële adviseurs en
familieleden, is voor elke onderneming van belang. Daartoe is het belangrijk dat de
onderneming:
• De boekhouding en de jaarrekening gebruikt als een strategisch instrument bij de
bedrijfsvoering.
• Het belang erkent van een kwaliteitsvolle en correcte financiële rapportering en
opvolging van risico’s.
• Regelmatig een update maakt van het financieel (meerjaren)plan dat de onder
neming bij de oprichting van het bedrijf moet opstellen.
• Een onderscheid maakt tussen de middelen van de onderneming en het privé
vermogen van de ondernemer.
• Duidelijkheid creëert over de herkomst en aanwending van de financiële middelen.

3/5

In elke onderneming staat de klant (particulieren, ondernemingen, overheden,
enzovoort) centraal. Economische afhankelijkheid van een té beperkt aantal klanten
moet worden vermeden. Het is ook aan te bevelen dat ondernemingen in bepaalde
gevallen de kredietwaardigheid van klanten onderzoeken in functie van tijdige
betalingen. Om goede relaties met klanten uit te bouwen, is het aangewezen dat
de onderneming:
• De kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid garandeert van de aangeboden
producten en/of diensten.
• De nodige aandacht besteedt aan het opstellen van de algemene voorwaarden
van transacties.
• (Digitale) klantengegevens vertrouwelijk behandelt, in overeenstemming met de
bestaande regelgeving.
• Met haar klanten helder communiceert over garanties, prijzen, kortingen, diensten
na verkoop en contactgegevens.
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3/6

Om een duurzame relatie met leveranciers te ontwikkelen verdient het aanbeveling
dat de onderneming:
• Ervoor zorgt dat de bevoegdheid om de onderneming contractueel te verbinden
ondubbelzinnig geregeld is.
• Duidelijke betalingsvoorwaarden en -termijnen afspreekt en die ook naleeft.
• Zorgt voor correcte financiële informatie, die de geloofwaardigheid en de aan
trekkingskracht van de onderneming versterkt.
• Schriftelijk aangeeft wat er van een leverancier wordt verwacht en wat de concrete
vereisten zijn waaraan een leverancier moet beantwoorden.
• Zoveel mogelijk samenwerking zoekt met leveranciers die dezelfde normen en
waarden nastreven als de onderneming.

3/7

De onderneming dient rekening te houden met haar concurrenten. Het verdient
aanbeveling om met respect en op correcte wijze met concurrenten om te gaan.
Wanneer een strategische samenwerking tussen concurrenten nuttig of zelfs
noodzakelijk zou zijn, is het cruciaal de toepasselijke regels over mededinging te
respecteren, ter vrijwaring van de vrije markt.

3/8

De onderneming streeft naar een goede relatie met overheidsinstellingen zoal
administraties en inspectiediensten. Alle betrokken partijen hebben er belang bij dat
controles op een serene en professionele manier kunnen verlopen. Zo kunnen de
regels gehandhaafd worden en is het speelveld tussen ondernemingen die actief
zijn in België gelijk.
Ook om vergunningen, aanbestedingen, subsidies en steunmaatregelen toe
te kennen, kan de overheid een belangrijke partner zijn. Een correct ingevuld
aanvraagformulier is een basisvoorwaarde om bepaalde rechten of budgetten
toegekend te krijgen.

3/9

Het is van belang dat de onderneming constructieve relaties onderhoudt met de
lokale omgeving (bijvoorbeeld buren, de gemeente of stad), belangenverenigingen
(bijvoorbeeld verenigingen die ondernemers-, consumenten-, of milieubelangen
behartigen) en, indien opportuun, kennisinstellingen zoals hogescholen, universi–
teiten en onderzoekscentra.

AANBEVELINGEN VOOR ELKE ONDERNEMING EN ONDERNEMER
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Milieuduurzaamheid
3 / 10 Het nastreven van milieuduurzaamheid impliceert onder meer dat een onderneming:
• De ecologische impact en voetafdruk van haar productie- of dienstverlenings
proces kent en monitort.
• Een gepast beleid voert met doelstellingen en actiepunten om haar ecologische
prestaties te verbeteren. Daarbij komen alle relevante aspecten aan bod, zoals
afvalverwerking, lucht- en bodemkwaliteit en verbruik van energie en water.
• Inspeelt op transities naar en opportuniteiten van circulaire economie.
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4 / Bedrijfsleider

4/1

In niet-beursgenoteerde ondernemingen is de dagelijkse, operationele leiding vaak
in handen van één persoon, namelijk de bedrijfsleider, of van een zeer kleine groep
van bedrijfsleiders. Vaak is (zijn) de bedrijfsleider(s) eveneens (de enige) eigena(a)
r(en) van de onderneming. De bedrijfsleider heeft dus een voorbeeldfunctie binnen
de onderneming. Hij of zij handelt steeds verantwoord en in het belang van de
onderneming.

4/2

Veel kleine ondernemingen zijn sterk afhankelijk van de bedrijfsleider omdat hij of
zij een sleutelfiguur is (enige eigenaar, enige bedrijfsleider). Wanneer de bedrijfsleider
plots wegvalt en de (tijdelijke) opvolging op vlak van eigendom en/of bedrijfsleiding
niet of onvoldoende geregeld is, kan de continuïteit van de onderneming in
gevaar komen. Het getuigt van goed bestuur en verantwoord ondernemerschap
om tijdig de nodige initiatieven en maatregelen te nemen om de continuïteit van
de bedrijfsleiding te verzekeren, bijvoorbeeld door middel van een adequate opvolgingsregeling.

4/3

Wanneer er meerdere bedrijfsleiders zijn, worden de taakverdeling en -afbakening
tussen hen besproken en liefst concreet en in detail geregeld, zodat intern en extern
duidelijk is wie wat doet en kan beslissen in de onderneming. Minstens éénmaal om
de twee jaar wordt de samenwerking tussen de bedrijfsleiders geëvalueerd aan de
hand van vooraf besproken parameters en beoordelingscriteria.

4/4

Heeft de onderneming een managementteam (kaderleden of medewerkers
met managementtaken), dan worden de bevoegdheden en taken van dit team
duidelijk omschreven en afgebakend. Anderzijds moet het managementteam
voldoende autonomie en bewegingsruimte krijgen om zijn taken te vervullen en
zijn verantwoordelijkheden op te nemen. Ook voor het managementteam is er
minstens een tweejaarlijkse evaluatie.

4/5

Wanneer er een raad van advies, een raad van bestuur of een raad van toezicht is,
dan onderhoudt de bedrijfsleider nauwe relaties met de (externe) leden hiervan, in het
bijzonder met de voorzitter van de raad. De voorzitter geeft de bedrijfsleider steun en
advies, met respect voor zijn of haar uitvoerende verantwoordelijkheid en autonomie.
Wanneer er meerdere bedrijfsleiders zijn, moet duidelijk geregeld worden hoe zij
individueel of gezamenlijk relaties onderhouden met de leden van deze organen.

AANBEVELINGEN VOOR ELKE ONDERNEMING EN ONDERNEMER
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5 / Raad van advies

5/1

Elke onderneming en zelfstandige ondernemer heeft nood aan een extern
klankbord en ervaringsgericht advies bij het nemen van belangrijke beslissingen,
het detecteren van opportuniteiten en het bepalen van de strategie. Bedrijfsleiders
kunnen zich eenzaam voelen aan de top en onzeker of onervaren zijn op het vlak
van cruciale aspecten van hun onderneming. De oprichting van een adviesraad
kan bedrijfsleiders hierin ondersteunen. Dit staat los van de verplichting voor
vennootschappen om een bestuursorgaan op te richten.

5/2

Een raad van advies wordt opgericht op initiatief van de bedrijfsleider(s), de onder
neming of de eigenaar(s). De adviesraad is samengesteld uit externe en interne
leden die de onderneming zelf aanstelt. De adviesraad komt regelmatig samen
om in alle vertrouwelijkheid en met kennis van zaken advies te verlenen over de
strategische beslissingen of onderwerpen die voorliggen. De bedrijfsleiding bepaalt
zelf de agenda en de onderwerpen waarvoor advies wordt gevraagd. Deze flexibele
aanpak maakt het mogelijk de adviesraad zeer gericht in te zetten voor actuele
vraagstukken en uitdagingen.

5/3

De oprichting van de raad van advies heeft als voordeel dat:
• De bedrijfsleider over een klankbord beschikt, maar nog steeds zelf bepaalt welke
onderwerpen worden besproken en wat uiteindelijk de beslissing zal zijn.
• Een eerste stap wordt gezet naar extern advies in de onderneming.
• Er meer systematisch aandacht wordt besteed aan de langetermijnvisie en de
strategie van de onderneming, los van de dagdagelijkse bezigheden.
• De transparantie en de continuïteit van de besluitvorming wordt bevorderd.
• Het evenwicht bewaakt wordt tussen de belangen van de onderneming en de
belangen van de ondernemer en eventuele andere (familiale) eigenaars.

5/4

De bedrijfsleider mag advies vragen aan de raad van advies, maar hij of zij blijft
zelf volledig verantwoordelijk voor de genomen beslissingen. Het advies is niet
bindend, de bedrijfsleider blijft de eindbeslisser.

5/5

Aan het overleg binnen de raad van advies nemen voldoende externe leden deel.
Ook interne leden kunnen mee de discussies voeren:
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• Interne leden zijn in de eerste plaats de bedrijfsleider(s), soms ook aangevuld met
mede-eigenaars of leden van het managementteam. Wanneer specifieke thema’s
worden behandeld, kunnen de betrokken personeelsleden worden uitgenodigd
om mee het inhoudelijke debat te voeren. Afhankelijk van de agenda is het aan te
bevelen om naast de bedrijfsleider ook af en toe de voornaamste (familiale) eige
naars te betrekken bij de vaste kern van de raad van advies.
• Externe leden worden aangesteld op basis van hun relevante en liefst diverse exper
tises en ervaringen. Het is aanbevolen om minstens twee externe leden aan te stel
len, doorgaans eerder drie. Ze zijn onafhankelijk en aanvaarden in principe geen
betalende opdrachten van de onderneming buiten hun taak als lid van de advies
raad. Externe leden hebben ook geen belangen in een concurrerend bedrijf. In geval
van een belangenconflict moet het externe lid dit melden aan de raad van advies.
• De leden van de raad van advies moeten voldoende complementair zijn. De diversi
teit in hun expertise en praktische ervaring zal de kwaliteit van het advies bevorderen.

5/6

De raad van advies moet regelmatig worden bijeengeroepen om de continuïteit
ervan alsook de betrokkenheid van de adviseurs te garanderen. Het is aan te bevelen
dat de raad minstens viermaal per jaar vergadert en minstens voor een periode van
twee jaar wordt ingesteld. De bedrijfsleider stelt (samen met de leden van de raad
van advies) een planning op en legt de agendapunten vast. Van de vergaderingen
wordt een bondige samenvatting gemaakt, met aandacht voor concrete adviezen
en actiepunten.

5/7

Het is van belang dat een onderneming over de geagendeerde discussiepunten
tijdig relevante en correcte informatie bezorgt aan de leden van de raad van advies.
Zo kunnen die zich voorbereiden om advies met kennis van zaken te verlenen.

5/8

De concrete voorwaarden en modaliteiten voor de oprichting van de adviesraad
worden best vastgelegd in een bondige overeenkomst met elk van de externe leden.
Aan de externe leden wordt een redelijke en passende vergoeding betaald voor hun
tijdsbesteding en eventuele kosten in het kader van hun mandaat.

5/9

De adviezen, het voorafgaand overleg en alle ontvangen informatie worden bij de
uitvoering van de adviesopdracht met de nodige vertrouwelijkheid behandeld. Dit
wordt bij de opstart van de adviesraad schriftelijk vastgelegd.

5 / 10 Het is aanbevolen om minstens na twee jaar de toegevoegde waarde, de
samenstelling en de werking van de adviesraad te evalueren. Naarmate er nieuwe
onderwerpen en thema’s worden aangebracht, is het logisch dat externe leden
van de raad van advies worden vervangen door nieuwe leden met meer relevante
expertise of ervaring ter zake.
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6 / Risico, inzicht & controle

6/1

Het nemen van risico’s hoort bij het ondernemen. Om goed bestuur te bewerkstelligen
is risicomanagement van cruciaal belang. Het is de taak van de raad van bestuur of
de raad van toezicht of, als die er niet zijn, de bedrijfsleider(s), om het risicobeleid
van de onderneming te bepalen. Het uitgangspunt daarbij is de identificatie van alle
risico’s voor de onderneming, zowel fysieke als digitale (cyberveiligheid) en zowel
ondernemingsspecifieke als externe factoren. Daarna dient men in te schatten welke
risico’s als topprioriteit moeten worden aangepakt in functie van een volwaardig
risicobeleid.

6/2

De uitbouw van het risicobeleid houdt rekening met de missie, de visie en de strategie
van de onderneming, alsook met een ontwikkelingsplan van haar sterke punten
en eventuele externe factoren of bedreigingen. Concreet zal het risicobeleidsplan
de bedrijfsleider en het managementteam helpen om het beheer van de risico’s
te sturen: permanente identificatie, opvolging, preventie, beheersing en matiging.
Naar medewerkers toe wordt er regelmatig gecommuniceerd over het belang van
preventie.

6/3

De uitbouw van een degelijk systeem van interne controle is aanbevelingswaardig.
Ook een interne auditfunctie op financieel of operationeel vlak, aangepast aan de
omvang, de complexiteit en de activiteit van de onderneming, kan een meerwaarde
zijn. Die moet dan voldoende onafhankelijk kunnen werken en middelen en
expertise tot haar beschikking hebben.

6/4

Om doordachte beslissingen te nemen hebben de bedrijfsleider en de verschillende
bestuursniveaus (welke vorm deze ook aannemen) nood aan overzichtelijke en
toegankelijke ondernemingsinformatie die op afgesproken tijdstippen beschikbaar
is en vergelijkingen toestaat. Deze informatie heeft onder meer betrekking op de
evolutie van de onderneming, de opvolging van het risicobeleid en het toezicht over
de navolging van wettelijke regels en interne procedures. Een boordtabel op maat
van de onderneming kan een leidraad bieden en de bedrijfsleider helpen in het meten
en opvolgen van resultaten, risico’s en de kwalitatieve doelstellingen. Een boordtabel
kan volgende elementen omvatten:
• Financiële indicatoren: liquiditeit, cashflow, aflossingsverplichtingen, voorraden,
afschrijvingen, investeringen, werkkapitaal, winstmarge, enzovoort.
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• Commerciële indicatoren: evolutie van de verkoop (per maand, per seizoen, per
vestiging, per land), marktaandeel per product of dienst, enzovoort.
• Kwaliteit: klantentevredenheid, geschillen met leveranciers, stilstanden, milieuindicatoren, ICT-infrastructuur, enzovoort.
• Personeel: aantal personeelsleden, verloop, leeftijdspiramide, ziekteverzuim,
opleidingsinspanningen, arbeidsongevallen, enzovoort.

6/5

In functie van de omvang van de onderneming zal ze voor haar boekhouding,
het toezicht hierop en de naleving van alle overige wettelijke, fiscale en sociale
verplichtingen, beroep doen op externe adviseurs, zoals bijvoorbeeld economische
beroepen (accountant, bedrijfsrevisor, belastingadviseur), bankiers, een sociaal
secretariaat of een gespecialiseerde advocaat of notaris. Ook hier is het van belang
dat de samenwerking met deze externe adviseurs berust op een vertrouwens
relatie met duidelijke afspraken over de frequentie en wijze waarop informatie
wordt gedeeld en gerapporteerd.
Externe adviseurs hebben een essentiële bijdrage in beter bestuur, inzicht van risico’s
en controle, en worden desgevallend telkens nodig uitgenodigd om de uitkomst
van hun werkzaamheden toe te lichten aan de adviesraad, raad van bestuur of raad
van toezicht.
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7 / Interne en externe
7 / communicatie

7/1

Goed bestuur straalt af op de stakeholders van elke onderneming. Daarom is gerichte
en transparante communicatie over de missie, visie en strategie, de gekozen
bestuursorganen en raden, en de toegepaste aanbevelingen van deze Code, een
pluspunt. Dit geldt zowel intern (ten aanzien van eigenaars en medewerkers) als
extern (ten aanzien van financiers, leveranciers, klanten, de overheid, de buurt en
overige stakeholders).

7/2

Er zijn verschillende manieren om initiatieven en realisaties van duurzaam
ondernemen, de missie en de visie van de onderneming en de evolutie van de
onderneming in cijfers, over te brengen aan interne en externe stakeholders. Dat kan
via een website, een elektronische nieuwsbrief, het jaarverslag, de organisatie van
een familieforum bij familiale bedrijven, enzovoort. De onderneming heeft er ook
belang bij om regelmatig te communiceren over een aantal belangrijke elementen
zoals de resultaten van de onderneming, de doelstellingen, de uitdagingen en
veranderingen, het bestaan van een professionele organisatie met bijvoorbeeld een
adviesraad, een raad van bestuur of raad van toezicht met externe leden, enzovoort.

7/3

Naargelang de omvang en de aard van de aandeelhoudersstructuur van een onder
neming, kan ze in een verklaring van goed bestuur meer uitleg geven over onder
meer de werking en samenstelling van de bestuursorganen en de realisaties op
vlak van milieuduurzaamheid. Vervolgens kan beslist worden op welke wijze en
hoe breed dit wordt gecommuniceerd. Bedrijven die hierover open en oprecht
communiceren, stellen vast dat dit niet alleen uitstraling, maar ook vertrouwen geeft
aan belangrijke stakeholders.
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(familiale) eigenaars?
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8 / Eigenaarschap

8/1

Om de langetermijnstrategie en de continuïteit van de onderneming waar te
maken, moet ze kunnen steunen op eigenaars of aandeelhouders die bereid zijn
een verantwoord en langdurig engagement aan te gaan. Deze individuen of
entiteiten dienen ook een duidelijke visie op de onderneming te formuleren en te
communiceren. Indien sommige aandeelhouders niet actief betrokken zijn bij de
dagelijkse operationele leiding, dient er voldoende vertrouwen te worden gesteld in
het management. Omgekeerd moet het management zich ook voldoende bereid
tonen om zijn gevoerde beleid transparant te verantwoorden.

8/2

Eigenaars of aandeelhouders stellen hun (persoonlijk) vermogen ter beschikking
van de onderneming. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat de onderneming de
juiste koers volgt en dat het bestuur en toezicht in goede handen is. Transparantie,
overleg en informatiedoorstroming staan centraal bij een stabiel en betrokken
eigenaarschap. Kenmerken van een solide en betrokken aandeelhouderschap zijn:
• De bereidheid om een zakelijk verantwoord, langdurig engagement aan te gaan.
• Het vermogen zich op te stellen vanuit een consistente visie op de onderneming.
• De bereidheid om leiding en toezicht over te laten aan de gekwalificeerde organen.
• Het actief geïnformeerd en geconsulteerd willen worden.

8/3

Heeft de onderneming meerdere eigenaars, dan is het belangrijk dat de werkings
regels tussen hen helder en transparant zijn (wie doet wat, hoe worden de lasten
en winsten verdeeld, enzovoort). Is de onderneming een vennootschap, dan
kunnen de werkingsregels vastgelegd worden in de statuten, die best in overleg
met de notaris op maat worden geschreven volgens de behoeftes en wensen
van de eigenaars. De verdeling van de aandelen wordt bijgehouden in een
aandeelhoudersregister. Bij elke wijziging moet het register worden aangepast,
zoals bij de uitgifte van nieuwe aandelen, een overdracht, een schenking
of een erfenis. Een duidelijke en transparante eigendomsstructuur is een
verantwoordelijkheid van het bestuur en van de eigenaars.

8/4

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan verscheidene rollen
vervullen: de missie en visie van de onderneming mee bepalen, de waarden van
de onderneming bewaken, de jaarrekening goedkeuren, het dividend vaststellen,
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de benoemingen en afzettingen van bestuursleden bekrachtigen, en de kapitaal
structuur en werkingsregels (statuten) binnen de onderneming vaststellen.
8/5

Overdracht van eigenaarschap, bijvoorbeeld in de vorm van familiale opvolging of
verkoop aan een externe partij, verdient specifieke aandacht. Ook als die overdracht
op korte termijn niet aan orde is, is het belangrijk om zich te informeren, om na te
denken over de voorwaarden van een goede overdracht of verkoop en te anticiperen
op mogelijke scenario’s, desgewenst bijgestaan door een externe adviseur. Is de
onderneming een vennootschap, dan is het aangewezen om hiervoor een regeling
op te nemen in de sta
tuten. Anders kunnen deze onderwerpen bijvoorbeeld
geregeld worden via een schenking, een testamentaire bepaling of contractuele
afspraken tussen de betrokken partijen.

8/6

Omdat in kleine en middelgrote ondernemingen doorgaans een beperkt aantal
partijen een groot belang vertegenwoordigen, kan het nodig zijn om afspraken
contractueel vast te leggen in een aandeelhoudersovereenkomst. Die kan volgende
bindende afspraken bevatten: de oprichting van een adviesraad en/of de aanstelling
van externe, niet-uitvoerende bestuurders, de uitoefening en verdeling van
zeggenschapsrechten (bijvoorbeeld voordragen van bestuurders en evenwichtige
samenstelling van de organen), het dividendbeleid, de overdracht van aandelen
(bijvoorbeeld prijsbepaling, voorkooprechten en volgrechten), conflictpreventie en
-oplossing, en het bepalen van een heldere procedure bij het uit elkaar gaan van
partijen. Deze afspraken worden best vastgelegd vooraleer er discussies over zijn.
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9 / Familiale ondernemingen

9/1

Wanneer verschillende familieleden betrokken zijn in een onderneming als
bedrijfsleider, eigenaar en/of bestuurder, is het aangewezen dat de familieleden
regelmatig overleg plegen over de familiale betrokkenheid en invloed op de familiale
onderneming. Dit kan de transparantie van beslissingen bevorderen en vermijden
dat er conflicten ontstaan binnen de familie. Het verdient daarom aanbeveling dat:
• De rol en het financieel vermogen van de familie en de onderneming duidelijk
afgebakend wordt in het belang van beiden.
• Aandacht wordt besteed aan de opvolging en generatiewissel van eigenaar(s), het
bestuur en de bedrijfsleiding.

Overleg tussen familieleden
9/2

Tijdens een informeel overlegorgaan zoals de familievergadering, kunnen de
familieleden de gezamenlijke familiale belangen, waarden en normen bespreken,
ontwikkelen en bewaken. Op die manier is er een grotere kans op een gedeelde
familiale visie op de onderneming.

9/3

Gestructureerd overleg (tussen verschillende familietakken of -generaties) kan
gebeuren tijdens een familieraad of familieforum. Een familieraad is een formeler
overlegorgaan met een voorzitter, bedoeld als platform om (de verschillende)
verwachtingen en afspraken binnen de familie af te stemmen. Bij de samenstelling
van de familieraad is het soms nodig om familieleden te betrekken die niet per
definitie in het familiebedrijf werken, maar er wel belangen in hebben. Het is
raadzaam om af te spreken en vast te leggen wie gerechtigd is om deel uit te maken
van het familieforum, wat er van elke deelnemer wordt verwacht, hoe de voorzitter
wordt gekozen, welke onderwerpen er besproken worden en welke bevoegdheden
dit overlegorgaan heeft.

9/4

De familie kan in een familiaal charter haar eigenaarsvisie en enkele spelregels
vastleggen. De eigenaarsvisie is de uitdrukking van de fundamentele overtuigingen
en verwachtingen van de familie tegenover het familiebedrijf. De spelregels kunnen
onder meer betrekking hebben op de familiale waarden, het vermogen van de familie,
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de eigendom en/of leiding van het familiebedrijf, de vertegenwoordiging van de
familie in de diverse bestuursorganen, de rol van niet-familieleden of aangetrouwden
in het familiebedrijf, de carrières van familieleden in het familiebedrijf, opvolging, wat
er gebeurt bij een eventuele echtscheiding of als een familielid zich wil terugtrekken
uit het familiebedrijf.

Opvolging
9/5

26
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Het tijdig aan de orde stellen, het goed voorbereiden en het zorgvuldig begeleiden
van de opvolging is een cruciaal proces in veel familiale ondernemingen. Daarbij kan
het gaan om een nieuwe bedrijfsleider, nieuwe bestuursleden of nieuwe eigenaars.
Dit proces dient professioneel te worden aangepakt, met het belang van het
familiebedrijf als referentiekader. Een overdrachtsplan van bijvoorbeeld leiding of
eigendom is daarbij essentieel. Veel zorg moet worden besteed aan het verzekeren
van een stevig draagvlak voor de (familiale) opvolger in de brede familiekring en de
onderneming. Men kan zich, indien gewenst, laten bijstaan door een adviseur.
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10 / Bestuur en toezicht

10 / 1 Dit hoofdstuk is enkel van toepassing wanneer de onderneming een formeel
bestuursorgaan heeft ingesteld met meerdere leden. Op regelmatige basis moeten
de betrokken partijen (eigenaars, bedrijfsleiders, eventueel het managementteam)
beoordelen welke de juiste structuur en organen zijn die het best beantwoorden
aan de eigenheden van de onderneming (complexiteit van de bedrijfsvoering
met al dan niet meerdere vestigingen, aantal eigenaars, beperkt of uitgebreid
managementteam, familiale relaties, aanwezigheid van niet-actieve eigenaars,
enzovoort). De mogelijkheid om te kiezen voor een raad van bestuur of raad van
toezicht met externe leden gaat verder dan de keuze om een adviesraad in te
richten, aangezien het bestuursorgaan geen louter adviserende rol heeft, maar
het hoogste beslissende orgaan is. Kiezen voor een raad van bestuur met nietuitvoerende of externe leden impliceert dat dit orgaan medezeggenschap wordt
toegekend (en dus ook aan externen) voor het nemen van bestuurlijke beslissingen.
Dit hoofdstuk is bijgevolg niet van toepassing voor ondernemingen die geen
vennootschapsvorm hebben aangenomen. Dit hoofdstuk is ook niet relevant voor
naamloze vennootschappen (nv), besloten vennootschappen (bv) of coöperatieve
vennootschappen (cv) met slechts één of uitsluitend uitvoerende bestuurders.
Bij een nv, bv of cv kunnen de eigenaars en bedrijfsleiders echter kiezen om het
wettelijk bestuursorgaan uit te breiden. In dat geval zullen zij zich best richten
naar onderstaande aanbevelingen.

10 / 2 Afhankelijk van de juridische vorm van de onderneming is de raad van bestuur het
hoogste leidinggevende orgaan. De raad van bestuur heeft doorgaans de meest
uitgebreide bevoegdheden, met uitzondering van deze die statutair of wettelijk aan
de aandeelhoudersvergadering zijn toegekend.

10 / 3 Naamloze vennootschappen moeten kiezen uit één van de wettelijk toegestane
bestuursstructuren:
• De monistische structuur bestaat uit de raad van bestuur die adviserende comités
kan oprichten.
• De duale structuur bestaat uit de raad van toezicht en de directieraad. De raad van
toezicht is bevoegd voor onder meer het algemeen beleid, de strategie van
de vennootschap en het toezicht op de directieraad. De directieraad voert de
operationele leiding van de vennootschap en oefent alle bestuursbevoegdheden
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uit die niet aan de raad van toezicht zijn voorbehouden, overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
• Ten slotte kunnen de statuten bepalen dat de naamloze vennootschap door één
enkele bestuurder wordt bestuurd.

10 / 4 In besloten vennootschappen en coöperatieve vennootschappen kan het bestuur
eveneens verschillende vormen aannemen: één of meerdere bestuurders (natuurlijke
of rechtspersonen), die al dan niet een college vormen. Wanneer er gekozen wordt
voor het collegiale bestuursmodel, dat gelijkaardig is aan de monistische structuur
(raad van bestuur) in de nv, moet dit statutair bepaald worden. Er is daarnaast ook
de mogelijkheid om een orgaan van dagelijks bestuur te creëren. Deze bevoegdheid
kan worden opgedragen aan één of meerdere personen, die elk alleen, gezamenlijk
of als college optreden.

10 / 5 De raad van bestuur in een monistische structuur en de raad van toezicht in een
duale structuur hebben verschillende taken:
• Het nemen van beslissingen over belangrijke en strategische zaken, zoals de
goedkeuring van de middellange- en langetermijnstrategie.
• Erover waken dat de bedrijfsleider en het managementteam initiatieven nemen
die tot hun bevoegdheid behoren.
• Het benoemen en bepalen van de bezoldiging van de bedrijfsleider of gedelegeerd
bestuurder, de directieraad en het management(team).
• Het geven van advies en ondersteuning aan de bedrijfsleiders(s) en het manage
mentteam.
• De financiële en operationele controle en opvolging van risico’s.
• Op voorstel van de bedrijfsleiding en/of het managementteam, het vastleggen van
de strategie, het businessmodel en het financieel plan voor de onderneming,
zowel op jaarbasis als op langere termijn.

10 / 6 Bij de samenstelling van een raad van bestuur of een raad van toezicht moet
rekening worden gehouden met strategische ondernemingsdoelen en de
complementariteit van de leden op vlak van bekwaamheden, ervaring, kennis en
diversiteit. Zowel interne als externe leden moeten een objectieve kijk hanteren op
de onderneming. Dit veronderstelt dat de onderneming hen de nodige opleiding,
informatie en middelen ter beschikking stelt om hun opdracht naar behoren te
vervullen.

30

/

IS DE ONDERNEMING EEN VENNOOTSCHAP?

10 / 7 De raad van bestuur of de raad van toezicht wordt benoemd door de aandeelhouders
vergadering. Het getuigt van goed bestuur om bij de benoeming te streven naar een
zo ruim en breed mogelijk draagvlak en vertrouwen van de eigenaars. Een even
wichtige vertegenwoordiging van de voornaamste aandeelhoudersgroepen, ook
met minderheidsbelangen, kan bijdragen tot een betrokkenheid op lange termijn
en stabiliteit van de eigendomsstructuur. Wanneer niet-uitvoerende kandidaten
worden voorgedragen door aandeelhouders om te fungeren als lid van de raad van
bestuur of raad van toezicht, moeten de kandidaten beantwoorden aan de interne
vereiste criteria en steeds handelen in het belang van de vennootschap.
10 / 8 De opname van één of meerdere externe of niet-uitvoerende onafhankelijke
bestuurders, zonder enige band met de meerderheidsaandeelhouders, in de
raad van bestuur of de raad van toezicht, is afhankelijk van de omvang, de structuur
en de groeifase van de onderneming.

10 / 9 Externe bestuurders behoren niet tot het management en evenmin tot de con
trolerende aandeelhouders van een onderneming. Zij hebben geen tegen
strijdige belangen met de onderneming, kunnen volledig onafhankelijk hun
mandaat uitoefenen en stellen hun expertise, ervaring en netwerk ter beschikking
van de onderneming. Deze onafhankelijkheid is zeker in kleine en middelgrote
ondernemingen echter ondergeschikt aan de competenties en expertise van de
bestuurder. Deze stap is enkel mogelijk wanneer de onderneming bereid is om in
alle transparantie en met vol vertrouwen de zeggenschap te delen met de externe,
onafhankelijke bestuurders. Omgekeerd wordt van deze bestuurders verwacht dat
zij zich voluit inzetten en de bedrijfsleiding ondersteunen.

10 / 10 Beslissingen van de raad van bestuur of de raad van toezicht moeten tot stand
komen na overleg en in een voortdurend streven naar consensus. Bij gebrek aan
consensus worden beslissingen genomen volgens duidelijke en transparante regels.
De meerwaarde van een actieve raad zit precies in de wisselwerking tussen de
(interne en externe) bestuurders. De voorzitter moet erover waken dat de individuele
opinies van alle bestuurders aan bod komen. De raad functioneert dus als een
collegiaal orgaan. De besluitvorming wordt niet gedomineerd door een individu,
noch door een groep van bestuurders. Wanneer mogelijk, wordt als voorzitter best
een niet-uitvoerende bestuurder aangesteld.

10 / 11 Opdat de raad van bestuur of de raad van toezicht zijn opdrachten naar behoren
kan vervullen, is het noodzakelijk dat er op regelmatige basis vergaderd wordt.
Minstens vier vergaderingen per jaar verdient aanbeveling. Minstens eenmaal per
jaar moet een bijzondere vergadering bijeengeroepen worden, waar enkel de
ondernemingsstrategie en de langetermijnvisie op de agenda staan. Het belang van
een competente voorzitter van de raad van bestuur of raad van toezicht kan niet
worden onderschat. De voorzitter:

IS DE ONDERNEMING EEN VENNOOTSCHAP?

/

31

• Leidt de vergadering in goede banen.
• Legt de agenda van de vergaderingen vast, samen met de bedrijfsleiding.
• Ziet erop toe dat de procedure met betrekking tot de voorbereiding, de beraad
slaging, de goedkeuring en de uitvoering van de besluiten wordt gevolgd.
• Neemt de nodige maatregelen om een klimaat van vertrouwen te scheppen
binnen de raad, dat bijdraagt tot een open discussie, opbouwende kritiek en steun
voor de besluiten van de raad.
• Ziet erop toe dat de leden tijdig accurate en volledige informatie ontvangen vóór
en, indien nodig, tijdens de vergadering. Alle leden ontvangen dezelfde informatie.
• Zorgt ervoor dat nieuwe leden behoorlijk geïnformeerd worden over en gefami
liariseerd worden met de onderneming.

10 / 12 De regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van de raad van bestuur
of de raad van toezicht kunnen worden vastgelegd in een intern, huishoudelijk
reglement of in de statuten van de vennootschap.

10 / 13 De notulen van de vergaderingen van de raad geven een samenvatting van
de besprekingen, bevatten de besluiten en maken melding van het eventuele
voorbehoud van bepaalde leden. Het kan nuttig zijn om na elke vergadering een
bondige samenvatting te maken van de actiepunten en deze bij elke volgende
vergadering concreet op te volgen.

10 / 14 Een periodieke evaluatie van de performantie van de raad van bestuur of raad van
toezicht is aangewezen. Daarbij moeten steeds de ondernemingsdoelen voor ogen
worden gehouden. De voorzitter initieert deze evaluatie en geeft achteraf de nodige
feedback aan de leden.

10 / 15 Als lid van een bestuursorgaan is de bestuurder aansprakelijk tegenover de
vennootschap en derden. In bijzondere gevallen, of wanneer een bestuurder in de
uitvoering van zijn of haar mandaat een persoonlijke en zware fout gepleegd zou
hebben, kan hij of zij persoonlijk aangesproken worden. De collegiale of persoonlijke
aansprakelijkheid is beperkt tot bepaalde maximumgrenzen, afhankelijk van de
omvang van de onderneming. Om tegen aansprakelijkheidsvorderingen beschermd
te zijn, is het aangeraden om zich als bestuurder degelijk te verzekeren.
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Comités
10 / 16 Het kan nuttig zijn om binnen de raad van bestuur of raad van toezicht een
werkgroep in te richten in de vorm van een adviserend comité zoals een auditen financieel comité, een benoemingscomité, een remuneratiecomité en een
strategisch comité. Deze comités kunnen de raad van bestuur of de raad van
toezicht voorbereiden en formuleren aanbevelingen bij het nemen van beslissingen.
De raad van bestuur of raad van toezicht beoordeelt de noodzaak van dergelijke
comités, rekening houdend met de uitdagingen waarmee zij geconfronteerd wordt,
het aantal leden van de raad, en de omvang en complexiteit van de onderneming.
De raad van bestuur of de raad van toezicht bepaalt eveneens de samenstelling van
de comités en welke competenties nodig zijn om een goede werking te garanderen.

10 / 17 De rol van het audit- en financieel comité kan onder meer bestaan uit het toezicht
op de integriteit van de financiële informatieverstrekking door de onderneming en
de evaluatie van de systemen voor interne controle en risicobeheer. Dit comité
kan ook fungeren als aanspreekpunt voor de commissaris en de interne auditor. De
leden van dit comité moeten beschikken over voldoende relevante deskundigheid
over financiële, boekhoudkundige en auditaangelegenheden.

10 / 18 Het benoemingscomité kan onder meer tot taak hebben erop toe te zien dat het (her-)
benoemingsproces van bestuurders en het management objectief en professioneel
verloopt. Daartoe kan het benoemingsprocedures uitwerken, kandidaten zoeken
voor openstaande mandaten en advies geven over een voorstel tot benoeming.
Dit comité kan eveneens een rol spelen in de evaluatie van het management. Het
remuneratiecomité kan onder meer voorstellen doen over het remuneratiebeleid
voor de leden van het managementteam, of over het algemeen personeels- en
remuneratiebeleid voor alle personeelsleden en overige medewerkers. Als er weinig
bestuurders zijn, kan het benoemingscomité en het remuneratiecomité als één
samengevoegd comité fungeren met dezelfde leden.

10 / 19 Het strategisch comité kan onder meer tot taak hebben om de strategische uit
dagingen en projecten binnen de onderneming samen met het management in
kaart te brengen, te evalueren en voor te bereiden, alvorens ze aan de voltallige raad
van bestuur voor te leggen.
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CODE GOED BESTUUR
Deze Code Goed Bestuur is een uitgave van UNIZO. Indien u meer uitleg wenst of
op zoek bent naar praktische tips en tools om de aanbevelingen op maat van uw
bedrijf toe te passen, dan kan u contact nemen met de Unizo Ondernemerslijn:
0800 20 750 of ondernemerslijn@unizo.be

www.codegoedbestuur.be
Op de website www.codegoedbestuur.be vindt u een elektronische versie van de
Code Goed Bestuur.

Daar vindt u ook:
• Een link naar 10 praktische fiches met tips en concrete stappen om de aanbevelingen

van de Code Goed Bestuur in uw onderneming toe te passen.
• Een link naar de 10 videolessen waarin de aanbevelingen van de Code Goed Bestuur

worden toegelicht met praktische tips en illustraties. Deze videolessen zijn onderdeel
van de online UNIZO Ondernemersacademie
(www.online.ondernemersacademie.be)

KMO Adviesraad
Zoekt u een extern klankbord en strategische ondersteuning voor uw onderneming?
Kies dan voor de oprichting van een KMO Adviesraad.
• Maak tijd vrij voor strategische vraagstukken, neem afstand van dagelijkse

bekommernissen en haal externe expertise en ervaring in huis. Een KMO Adviesraad
helpt u bij het nemen van de juiste beslissingen en begeleidt u bij de keuze van de
beste aanpak.
• UNIZO kan u begeleiden bij de oprichting van een KMO Adviesraad. UNIZO zoekt

in haar database de juiste externe profielen in functie van uw specifieke behoeftes
en van de domeinen die voor u belangrijk zijn. Meer informatie en details vindt u op
www.kmoadviesraad.be.
Weet u niet goed hoe u de juiste stappen kan zetten naar ‘goed bestuur’ in uw
onderneming?
UNIZO experten begeleiden u om de juiste vragen te stellen en helpen u om de juiste
structuur op te zetten, en uw bestuur te professionaliseren aan de hand van een concreet
stappenplan en het maken van de juiste afspraken. Meer informatie vindt u op
www.professionelerbestuurindekmo.be

www.codegoedbestuur.be
info@codegoedbestuur.be

Dit is een uitgave van de UNIZO-Studiedienst
Willebroekkaai 37, 1000 Brussel

UNIZO.be

MET DE EXPERTISE VAN

PARTNERS IN ONDERNEMEN

