
CODE VAN GOEDE BESTUURLIJKE PRAKTIJK 

Dit ontwerp werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Natuurpunt vzw op 22 
mei 2007.  Er werd beslist om de tekst vervolgens door te sturen naar de specifieke 
raden van bestuur en om hun goedkeuring (eventueel met suggesties) te verzoeken.  
De tekst wordt ook ter informatie overgemaakt aan de Ondernemingsraad.  

De Raad van Bestuur van Natuurpunt vzw verzoekt de specifieke raden om over het 
document een standpunt in te nemen voor 1 oktober 2007. 

 Aangezien de code voor alle raden zou moeten gelden, wordt hierna steeds 
gesproken van “de raden van bestuur”, waarmee zowel de raad van de algemene 
vereniging als de raden van de specifieke verenigingen en de beleidsraad worden 
bedoeld.  

Deel 1 : de verenigingscultuur - waarden  

De bestuurders willen werken aan een aangename en motiverende 
verenigingscultuur.  Zij onderschrijven volgende waarden : 

integriteit  

Er worden duidelijke standpunten ingenomen en daar wordt consequent naar 
gehandeld. 

openheid  

Bestuurders nemen ten opzichte van elkaar een open houding aan.  Er zijn geen 
verborgen agenda’s.   

positieve houding  

Bestuurders onthouden zich van negatieve commentaar op personeel, andere 
bestuurders of de raden van bestuur.  Toehoorders trekken immers heel snel 
verkeerde conclusies uit negatieve opmerkingen of verhalen.  Als er een probleem is, 
wordt dit op een open manier besproken en niet via het verspreiden van negatieve 
geruchten.  Het bespreken van problemen gebeurt op een zakelijke, constructieve 
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manier.  Een positieve houding draagt ook bij tot het scheppen van vertrouwen in de 
vereniging en de raden van bestuur.  

collegialiteit, teamspirit, werken in geest van samenwerking :  

Tijdens de vergaderingen streven de bestuurders naar een consensus en niet naar 
het verscherpen van tegenstellingen.  Bestuurders voelen zich deel van een team.  
Ze nemen niet deel aan de vergaderingen om hun eigen agenda of belangen van 
hun achterban te verdedigen, maar wel om de collectieve belangen van de 
vereniging ter harte te nemen.   

solidariteit en loyaliteit ten opzichte van de unie die de algemene vereniging en 
de specifieke verenigingen vormen.  

Bestuurders werken aan het algemeen belang van “de vereniging” en niet louter ten 
voordele van één van de vzw’s.  Dit impliceert o.a. dat bevoegdheidsconflicten 
tussen vzw’s maximaal moeten voorkomen worden en dat de huidige vzw-structuur 
niet mag misbruikt worden om beslissingen te laten nemen op een bepaald niveau, 
met de achterliggende bedoeling om het rechtmatige beslisniveau te omzeilen.   

Deel 2 : relatie bestuurder – personeel 

De Raden baseren zich op volgende principes in hun omgang met het 
personeelskader. 

Intentie van goed personeelsbeleid :  

De Raad van Bestuur van Natuurpunt vzw neemt zijn verantwoordelijkheid op als 
werkgever en streeft naar het creëren van optimale arbeidsvoorwaarden binnen het 
wettelijk kader.    

Bij het bepalen van doelstellingen, zullen de Raden erover waken dat deze 
realistisch zijn, zodat het professioneel kader bij machte is om deze te realiseren.  
Het creëren van onhaalbare verwachtingen, leidt bij het personeelskader tot 
structureel overwerk en is een bron van stress. 

Aansturing gebeurt binnen personeelskader : 

Het personeelskader wordt aangestuurd door de directeur en de diensthoofden.  Een 
vlotte samenwerking veronderstelt natuurlijk goede contacten en informatie-
doorstroming tussen professionele medewerkers en het bestuurlijk niveau.  De 
bestuurders onthouden zich evenwel van directe aansturing van individuele 
professionele medewerkers.  Met aansturing wordt bedoeld het geven van 
opdrachten en instructies die verder gaan dan het maken van praktische 
werkafspraken.  De Raden kunnen met andere woorden wel opdrachten geven aan 
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de algemeen directeur of het secretariaat, maar de werkverdeling en werkplanning 
gebeurt dan verder binnen het professioneel kader zelf.     

Positieve ingesteldheid en respect : 

Bestuurders en professionele medewerkers zullen een positieve en respectvolle 
houding ten opzichte van elkaar aannemen.  Ook hier geldt in beide richtingen dat 
geen negatieve geruchten worden verspreid en samengewerkt wordt in een geest 
van vertrouwen. 

Openheid en informatiedoorstroming :  

Het secretariaat moet zorgen voor een goede informatiedoorstroming naar het 
bestuurlijk niveau en antwoorden op vragen van bestuurders.  De professionele 
medewerkers moeten kunnen omgaan met kritiek, mogen geen defensieve houding 
aannemen en moeten open staan voor suggesties en voorstellen van de Raden.  

Geest van samenwerking en wederzijds vertrouwen : 

Het professionele kader moet een positieve houding aannemen en geloven in het 
belang van de bestuurlijke beslissingen  en respect opbrengen voor de 
democratische opbouw en besluitvorming in de vereniging.  Omgekeerd moeten de 
Raden accepteren dat de operationele beslissingen toekomen aan de professionele 
medewerkers en moeten zij hen deze ruimte gunnen.   

De directeur en diensthoofden zullen er bij het nemen van operationele beslissingen 
voor zorgen dat zij de beslissingen van de Raden van Bestuur en het strategisch 
uitgezet kader respecteren.  Indien de staf twijfelt of zij bevoegd zijn om een 
beslissing te nemen of indien zij menen dat de beslissing het operationele zal 
overstijgen, moeten zij zelf initiatief nemen om het voorstel te laten agenderen op 
een vergadering van één van de Raden of, ingeval van hoogdringendheid, van het 
Dagelijks Bestuur.  In zeer dringende gevallen zal een consultatie van de bestuurders 
aangewezen zijn. 

Deel 3 : afspraken van goede bestuurlijke en collegiale praktijk 

Intentie van strategisch bestuur :  

De bestuurders onderschrijven de intentie om te besturen op hoofdlijnen en om het 
strategisch kader te bepalen.  Zij onthouden zich van operationele beslispunten. 

Om het onderscheid tussen het strategische en het operationele duidelijker te 
maken, is in bijlage de lijst van bevoegdheden van de verschillende Raden gevoegd, 
zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur in november 2001.  
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Geen belangenvermenging :  

Vele bestuurders zijn actief in andere (al dan niet samenwerkende) verenigingen of 
zijn professioneel actief in administraties, regionale landschappen, bedrijven, 
kabinetten etc.   

Indien tijdens het bestuursmandaat een conflict aan de orde is tussen Natuurpunt en 
een vereniging of organisatie waarbij een bestuurder in enige mate betrokken is, 
moet er vooral duidelijkheid gecreeerd worden.  Ofwel zal de bestuurder de 
vergadering verlaten en dus niet deelnemen aan het beslissingsproces, ofwel zal de 
bestuurder heel duidelijk standpunt innemen in het belang van Natuurpunt.   
In geval van een belangenconflict waarbij de bestuurder professioneel betrokken is of 
een persoonlijk of vermogensrechtelijk belang heeft, dient steeds gekozen te worden 
voor de eerste oplossing (niet deelnemen aan beslissingsproces). 

Extern optreden :  

Indien de bestuurder standpunten inneemt in naam van de vereniging en/of de 
vereniging vertegenwoordigt, moet dit kaderen in een mandaat, weze het een 
impliciet mandaat.   Bovendien zal ervoor moeten gewaakt worden dat de inhoud van 
de standpunten strookt met de visie van de vereniging (vb. politieke 
onafhankelijkheid).  

Indien een bestuurder in contact komt met derden en standpunten gaat innemen, 
moet tevens duidelijk zijn of hij in eigen naam dan wel in naam van de vereniging 
optreedt.  Bij derden zal er steeds een vermoeden zijn en zal steeds de schijn 
worden gewekt dat de bestuurder de vereniging vertegenwoordigt.  Dus indien dit 
niet zo is, zal de bestuurder heel duidelijk stellen dat hij in eigen naam optreedt.   

Vertrouwelijkheid van informatie : 

Bestuurders engageren zich om vertrouwelijk om te gaan met de informatie die zij  
door de uitoefening van hun mandaat verkrijgen.   

Deel 4 : vergaderafspraken 

- Bij het opmaken van de agenda moet ingeschat worden hoeveel tijd een 
agendapunt behoeft.   Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen 
beslispunten en informatieve punten. Tijdens de vergadering wordt de timing 
bewaakt.   

- Tijdens de discussie wordt erover gewaakt dat de interventies zakelijk en to 
the point blijven.  Te mijden is een discussie die verglijdt in details, persoonlijk 
wordt of naast de kwestie belandt.     
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- Er worden in principe slechts agendapunten naar voren gebracht als er 
voorbereidende stukken zijn.  De stukken moeten tijdig op voorhand worden 
bezorgd.  De begeleidende nota’s moeten echter bondig zijn, met afzonderlijke 
aanduiding van de beslispunten.  De Raad moet met kennis van zaken 
kunnen beslissen.  

- Per agendapunt wordt de bespreking beëindigd met een beslissing of 
conclusie.   

- De vervoerskosten worden vergoed aan 0,17 euro per afgelegde kilometer 
met de wagen of op basis van een ticket van het openbaar vervoer 2de klas.   

- Wat de aanwezigheid van personeelsleden tijdens de vergaderingen van de 
Raden betreft, maken de Raden duidelijke afspraken.   Voor de algemene 
Raad van Bestuur werd beslist dat de aanwezigheid van de algemeen 
directeur en het diensthoofd personeelszaken (in functie van de 
verslaggeving) steeds vereist is.  Andere diensthoofden worden uitgenodigd 
door de voorzitter of de algemeen directeur in functie van de discussie- of 
beslispunten op de agenda. 
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