
 
 

(Laatste bijwerking: 10 november 2016) 

 

 

BIJLAGE II :  

PROCEDURE VAN EEN DOOR DE RAAD VAN 

BESTUUR TE NEMEN BESLISSING 
 

 

 

Voor elk aan de Raad van Bestuur voor te leggen dossier wordt de volgende procedure toegepast: 

 

 

I. VOORBEREIDENDE FASE - DIRECTIECOMITÉ 

 

Het Directiecomité stelt de dossiers op die voor een beslissing aan de Raad van Bestuur moeten 

worden voorgelegd. 

 

De Secretaris-Generaal ziet er op toe dat er in alle materies die onder zijn bevoegdheid vallen een 

volledig dossier aan de Raad van Bestuur wordt voorgelegd vooraleer de vennootschap zich 

verbindt.  

 

 

II. OPNEMEN IN DE AGENDAPUNTEN  

 

De CEO informeert de Voorzitter van de Raad van Bestuur over de vorderingen van de materies en 

de dossiers die onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur vallen. 

 

In overleg met de CEO en de Secretaris-Generaal stelt de Voorzitter de agendapunten van de 

vergaderingen van de Raad op. De Voorzitter wordt geraadpleegd over elk voorstel dat aan de 

Raad moet worden voorgelegd. Geen enkel dossier wordt zonder het voorafgaand akkoord van de 

Voorzitter van de Raad op de agenda van de Raad geplaatst.   

 

 

III. VOORBEREIDING VAN DE DOCUMENTATIE  

 

De documentatie ter ondersteuning van een voorstel van een door de Raad van Bestuur te nemen 

beslissing, bestaat uit een dossier met presentatieslides en alle andere documenten die de 

Voorzitter en de CEO nuttig en belangrijk achten voor een goed inzicht van de Bestuurders.   

 

De voorstelling van de Raad van Bestuur moet minstens de volgende punten bevatten: 

• een beschrijving van het project; 

• de motivering van het voorstel en zijn belang voor de vennootschap; 

• eventuele alternatieven en hun impact; 

• de impact van de beslissing op de organisatie, het budget en de rekeningen; 

• belangrijke risico’s i.v.m. het project, o.a. juridisch, financieel, operationeel en in 

desbetreffend geval het reputatierisico; 

• een voorstel voor een door de Raad aan te nemen resolutie. 

 



 

IV. VERSPREIDING VAN DE DOCUMENTATIE  

 

Bijgestaan door de Secretaris-Generaal zorgt de Voorzitter van de Raad van Bestuur ervoor dat 

de gepaste documentatie minstens een kalenderweek voor de vergadering onder de leden van de 

Raad van Bestuur wordt verspreid. Elk document moet worden voorgelegd aan de Voorzitter van 

de Raad van Bestuur vooraleer het onder de bestuurders wordt verspreid.  
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