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Betreft: 

1. Context 

Vlaams decreet van 22 november 2013 betreffende 
deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector -
Aandachtspunten voor de bedrijfsrevisoren 

De afgelopen decennia ZIJn er m de private sector een aantal codes 
goedgekeurd m.b.t. het deugdelijk bestuur in de bedrijven ('corporale 
governance'), met name de code-Daems voor beursgenoteerde bedrijven en de 
code-Buysse voor niet-beursgenoteerde bedrijven. Aangezien de publieke 
sector werkt met belastinggeld en verantwoordelijk is voor de optimale 
besteding ervan, kan ze op dat vlak niet achterblijven en moet ze evenzeer 
waken voor een deugdelijk bestuur binnen de diverse geledingen van de 
overheid ('government governance'). (2) 

Als gevolg hiervan werd op 22 november 2013 het decreet betreffende 
deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector bekrachtigd en afgekondigd 
door de Vlaamse Regering. Met dit decreet worden tal van maatregelen inzake 
deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector decretaal verankerd, en dit 
met onmiddellijke ingang. 

(I) De mededelingen hebben een informatief en geen bindend karakter (Verslag aan de Koning bij K.B. 
21 april2007, BS 27 april 2007, p. 22890). De mededelingen zijn documenten die louter informatieve 
inlichtingen bevatten met een beschrijving van audittechnieken of van een wettelijke, reglementaire of 
normatieve verplichting betreffende het beroep van bedrijfsrevisor. De mededelingen bevatten geen 
adviezen of standpunten van de Raad van het Instituut. 
(2)Parl. St. Vl. Pari. 2012-13, nr. 2166-1, p. 3. 



Instituut van de Bedrijfsrevisoren 
lnstitut des Réviseurs d'Entreprises 
Koninklijk Instituut- lnstitut royal 

2. Toepassingsgebied 

Overeenkomstig artikel 2, § 1 is het toepassingsgebied van het decreet als 
volgt: 

1 o de departementen en intern verzelfstandigde agentschappen zonder 
rechtspersoonlijkheid; 
2° de intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid; 
3 ° de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen; 
4 o de privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen; 
5° de secretariaten van de strategische adviesraden; 
6° de Vlaamse openbare instellingen De Watergroep, het Universitair 
Ziekenhuis Gent, de Vlaamse Radio- en Televisieomroep en het Vlaams 
Fonds voor de Letteren; 
7° het Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos, het 
Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, het 
Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en het Eigen 
Vermogen Flanders Hydraulics; 
8° de vzw's, voor zover het openbare instellingen betreft in de zin van artikel 
9 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 
en die, in overeenstemming met het Europees systeem van nationale en 
regionale rekeningen, vermeld in verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad 
van 25 juni 1996 betreffende het Europees systeem van de nationale en 
regionale rekeningen in de gemeenschap, deel uitmaken van de Vlaamse 
deelstaatoverheid door onder sectorale code 13 .12 te ressorteren, met 
uitsluiting van de universitaire instellingen, met inbegrip van hun 
patrimonium, en de hogescholen; en 
go de handelsvennootschappen die, in overeenstemming met het Europees 
systeem van nationale en regionale rekeningen, vermeld in verordening (EG) 
nr. 2223/96 van de Raad van 25 juni 1996 betreffende het Europees systeem 
van de nationale en regionale rekeningen in de gemeenschap, deel uitmaken 
van de Vlaamse deelstaatoverheid door onder sectorale code 13.12 te 
ressorteren. 

3. Specifieke aandachtspunten voor de bed.-ijfsrevisoren 

Bedrijfsrevisoren die als commissaris werden aangesteld in een van de 
entiteiten die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet dienen onder 
meer rekening te houden met volgende aandachtspunten: 

Minimaal een derde van het aantal stemgerechtigde leden van de raad van 
bestuur dient een onafhankelijke bestuurder te zijn. Hierop kan de Vlaamse 
Regering evenwel op gemotiveerd verzoek van de entiteit, om gegronde 
redenen, een uitzondering toestaan. (Art. 4). 

Om belangenvermenging te voorkomen dienen de leden van de raad van 
bestuur bij hun aanstelling een overzicht voor te leggen van hun andere 
lopende mandaten en activiteiten voor aan de voor de aanstelling bevoegde 
overheid. Latere wijzigingen in mandaten of activiteiten worden eveneens 
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voorgelegd. Als een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang 
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of 
een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, 
mag hij niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur 
over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat 
verband. (Art. 8). 

De raad van bestuur dient een deontologische code op te stellen voor haar 
leden. (Art. 9). 
Tevens dienen de entiteiten vermeld in artikel 2, § 1, 3 o, 4 o, 5°, 6°, 7°, go en 
9° een deontologische code op te stellen voor hun personeelsleden, 
waarvan deze vermeld in artikel 2, §1, 3°, 4°, 5° en 6° daarenboven nog 
een regeling dienen op te stellen voor de bescherming van 
klokkenluiders (3). (Art. 18). 

De jaarlijkse bezoldiging van de personeelsleden en de leden van de raad 
van bestuur van de entiteiten, vermeld in artikel 2, § 1, mag voortaan niet 
meer bedragen dan de jaarlijkse bezoldiging van de minister-president van 
de Vlaamse Regering (237.967 euro bruto, plus indexatie), behoudens deze 
van de artsen tewerkgesteld bij het UZ Gent. De Vlaamse Regering kan, op 
advies van het Remuneratiecomité van de Vlaamse overheid, toestaan dat 
afgeweken wordt van deze maximumbezoldiging. (Art. 19). 

Het bedrag van de jaarlijkse bezoldiging, opgesplitst in vast en variabel 
gedeelte, de eventuele vertrekpremies, de zitpenningen en vergoedingen 
van de leden van de raad van bestuur, dienen te worden openbaar gemaakt 
door publicatie in het jaarverslag van de betrokken entiteit. Het jaarverslag, 
dient te worden bekendgemaakt op de website van de entiteit. (Art. 25). 

Het is voortaan verboden om de jaarlijkse bezoldiging, sociale voordelen, 
voordelen van alle aard, onkostenvergoedingen en eventuele andere 
bezoldigingselementen geheel of gedeeltelijk toe te kennen in aandelen of 
aandelenopties. 
Het is tevens voortaan verboden de bezoldiging van personeelsleden te 
betalen aan een managementsvennootschap. (Art. 20). 

De regeringscommissaris krijgt voortaan een specifiek statuut dat decretaal 
is verankerd. (Art. 1 0-17). 

(J) Klokkenluiders zijn de personeelsleden die in de uitoefening van hun ambt nalatigheden, misbruiken 
of misdrijven binnen de entiteit waar ze zijn tewerkgesteld hebben vastgesteld en gemeld. 
(Art. I 8, derde lid). 
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4. Inwerkingtreding en opvolging 

Het decreet is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 9 januari 2014 en 
treedt in werking met onmiddellijke ingang. 

De samenstelling van de raden van bestuur worden evenwel aangepast aan de 
bepaling van artikel 4, bij de eerstvolgende hernieuwing van de mandaten. 
Uiterlijk op 1 juli 2018 moet de samenstelling van de raden van bestuur 
aangepast zijn aan de bepaling vermeld in artikel4. (Art. 32). 

Ten aanzien van de beperkingen die in hoofdstuk 5 van het decreet zijn 
opgenomen (o.a. voormelde art. 19, 20 en 25) genieten de personeelsleden of 
titularissen in dienst of aangesteld op de datum van inwerkingtreding van het 
decreet en bij de verlenging van een mandaat na de inwerkingtreding van het 
decreet, ten minste van de geldelijke arbeidsvoorwaarden die zij genoten op de 
datum van inwerkingtreding van het decreet. (Art. 33). 

Ten slotte zal de Vlaamse Regering binnen de drie jaar na de inwerkingtreding 
van het decreet, en vervolgens om de drie jaar, aan het Vlaams Parlement een 
rapport zenden over de wijze waarop het decreet is toegepast en zal eventueel 
de nodige voorstellen doen tot aanpassing van het decreet. De entiteiten 
vermeld in artikel 2, § 1 zullen hiertoe een rapport bezorgen over de uitvoering 
van het decreet aan de Vlaamse minister bevoegd voor de bestuurszaken. (Art. 
31). 

Met confratemele groeten, 

Daniel KROES 

Voorzitter 
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