
Deze checklist is enkel van toepassing wanneer de onderneming een formeel 
bestuursorgaan heeft ingesteld met meerdere leden. Het bestuur vormt dan het 
centrale beslissingsorgaan van de vennootschap, en wordt benoemd door de 
algemene vergadering. Het bestuursorgaan stelt altijd het ondernemingsbelang 
centraal. Naast beslissingsbevoegdheid voor belangrijke en strategische zaken, 
heeft deze instantie ook een controle- en adviesfunctie.
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Opmerking: de mogelijkheid om te kiezen voor een bestuursorgaan zoals een raad 
van bestuur of raad van toezicht met externe leden, gaat verder dan de keuze om een 
adviesraad in te richten. In tegenstelling tot een adviesraad, heeft een bestuursorgaan 
geen louter adviserende rol, maar vormt het de hoogst beslissende instantie. Binnen 
eenzelfde onderneming kunnen beide organen dus naast elkaar bestaan.

Keuze bestuursstructuren 

Op regelmatige basis moeten de betrokken partijen (de eigenaars, de bedrijfsleider, 
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, 
aanwezigheid van niet-actieve eigenaars, beperkt of uitgebreid managementteam, 
familiale relaties, enzovoort).

In naamloze vennootschappen (nv)

Nv’s moeten kiezen uit één van de volgende wettelijk toegestane bestuursstructuren:

• De monistische structuur, bestaande uit de raad van bestuur die adviserende
 comités kan oprichten. 

• De duale structuur, bestaande 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 opera-
tionele leiding van de vennootschap en oefent alle bestuursbevoegdheden uit die 
niet aan de raad van toezicht zijn voorbehouden, overeenkomstig het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen.

• Eén enkele bestuurder.
De keuze voor één enkele bestuurder in de nv moet statutair bepaald worden.
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In besloten vennootschappen (bv) en coöperatieve vennootschappen (cv)

Ook bv’s en cv’s kunnen kiezen uit verschillende bestuursvormen:

• Meerdere bestuurders met elk individuele beslissingsbevoegdheid.

• Meerdere bestuurders die een college vormen.

• Eén enkele bestuurder.

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. 

Rol van het bestuursorgaan

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 uit-
gebreide bevoegdheden, met uitzondering van deze die statutair of wettelijk aan de 
aandeelhoudersvergadering zijn toegekend.

De raad van bestuur in een monistische structuur en de raad van toezicht in 
een duale structuur hebben drie hoofdfuncties:

1. Sturen: de strategische richting formuleren voor de toekomst van de onderneming 
op langere termijn.

2. Toezicht houden: informatie inwinnen over en toezicht houden op de prestaties 
van de onderneming.

3. Verantwoorden: verantwoording afleggen aan wie daar een legitieme eis toe heeft 
en/of aan wie het nodig wordt geacht door de onderneming.

Deze functies worden geconcretiseerd in volgende taken:

• Het nemen van beslissingen over belangrijke en strategische zaken, zoals de goed-
keuring 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).
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• Het geven van advies en ondersteuning aan de bedrijfsleiders(s) en het management-
team.

• De financiële en operationele controle en opvolging van risico’s.

• Het uitstippelen van de dividendenpolitiek die nadien ter goedkeuring aan de  
algemene vergadering wordt voorgelegd.

• 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.

• Het vrijwaren van de belangen van de vennootschap in geval van crisis en conflict.

Evenwichtige samenstelling van het bestuursorgaan

De samenstelling van de raad van bestuur of raad van toezicht moet op maat zijn van de 
onderneming. Dit wil zeggen dat ze moet aangepast zijn aan de levenscyclusfase van de 
onderneming en dus samen met de onderneming verandert. Daarom is het aangewezen 
de samenstelling op de juiste momenten te herbekijken en effectief aan te passen.

Voor een evenwichtige samenstelling moet rekening gehouden worden met strate-
gische ondernemingsdoelen en de complementariteit van de leden op vlak van 
bekwaamheden, ervaring, kennis en diversiteit. We kunnen twee categorieën be-
stuurders onderscheiden:

• Uitvoerende of interne bestuurders: ze voeren een operationele taak uit in de 
onderneming en kunnen een financieel belang in de onderneming hebben.

• Niet-uitvoerende of externe bestuurders: ze maken geen deel uit van management 
en zijn ook geen controlerende aandeelhouders. Zij hebben geen tegenstrijdige 
belangen met de onderneming, kunnen volledig onafhankelijk hun mandaat 
uitoefenen en stellen hun expertise, ervaring en netwerk ter beschikking van de 
onderneming.

Zowel interne als externe bestuurders 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.

De onafhankelijkheid van externe bestuurders is zeker in kmo’s 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.
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De raad van bestuur of de raad van toezicht wordt benoemd door de aandeelhouders-
vergadering. Een evenwichtige vertegenwoordiging van de voornaamste aandeel-
houdersgroepen, ook met minderheidsbelangen, kan bijdragen tot een betrokkenheid 
op lange termijn en stabiliteit van de eigendomsstructuur. 

Goede werking van een actief bestuursorgaan

Een goed werkend bestuursorgaan:

• Neemt beslissingen na overleg en in een voortdurend streven naar consensus. Bij 
gebrek aan consensus worden beslissingen genomen volgens duidelijke en trans-
parante regels.

• Vergadert op regelmatige basis. Minstens vier vergaderingen per jaar verdient aan-
beveling.

• Stippelt de ondernemingsstrategie en de langetermijnvisie uit. Hiervoor moet min-
stens eenmaal per jaar een bijzondere vergadering bijeengeroepen worden waarbij 
enkel deze punten op de agenda staan.

• Hecht belang aan het aanduiden van een competente voorzitter. 

De voorzitter: 

• 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.

• Waakt erover dat de individuele opinies van alle bestuurders aan bod komen.

• Zorgt ervoor dat nieuwe leden behoorlijk geïnformeerd worden over en gefami-
liariseerd worden met de onderneming.
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• Neem de regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van de raad van 
bestuur of de raad van toezicht op in een intern, huishoudelijk reglement of in de 
statuten van de vennootschap.

• Maak tijd voor het opstellen van de notulen van elke vergadering met een samen-
vatting van de besprekingen en de besluiten, en met melding van eventueel voorbe-
houd 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.

• Evalueer periodiek de performantie van het bestuursorgaan. Daarbij moeten steeds 
de ondernemingsdoelen voor ogen gehouden worden. De voorzitter initieert deze 
evaluatie en geeft achteraf de nodige feedback aan de leden.

• Sluit degelijke verzekeringen af om zich als bestuurder tegen aansprakelijkheids-
vorderingen te beschermen.


