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GOED BESTUUR 
 
 

 DECREET  UITVOERINGSBESLUIT  MEMORIE VAN TOELICHTING 

Titel 1. Inleidende bepalingen   

Art. 2: In dit decreet wordt 
verstaan onder: 
(…) 

 Artikel 2 
(…) 

25° principes van goed bestuur: 
waarborgen van een 
samenhangend en transparant 
bestuur en toezicht binnen een 
organisatie, met het oog op een 
efficiënte en effectieve realisatie 
van haar doelstellingen;  

 25°: principes van goed bestuur 
De principes van goed bestuur zoals ze worden omschreven in de Vlaamse 
Code voor Cultural Governance van het Bilsen Fonds zijn een voorbeeld voor 
de toepassing ervan in de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Ze 
werken inspirerend en vormen voor dit decreet een voorbeeld. 
Het gaat om de volgende vijf principes: 
1) de rol en bevoegdheden van de bestuursorganen staan ten dienste van de 

doelstellingen en de missie van de organisatie; 
2) de bestuursorganen leggen verantwoording af aan elkaar: het principe van 

checks and balances staat hierbij centraal; 
3) de bestuursorganen werken transparant en houden elkaar in voldoende 

mate op de hoogte van hun beslissingen; 
4) de samenstelling van de bestuursorganen gebeurt zorgvuldig in functie van 

de doelen en de missie van de organisatie en van de rol die de 
bestuursorganen binnen de organisatie vervullen; 

5) de bestuursorganen erkennen het belang van de interne en externe 
stakeholders. Bij de strategische beslissingen houden de bestuursorganen 
rekening met deze stakeholders. 

Titel 2. Subsidies voor sociaal-
culturele volwassenenorganisaties 
met een werking in het 
Nederlandse taalgebied en het 
tweetalige gebied Brussel-
Hoofdstad of subsidies voor 
sociaal-culturele 
volwassenenorganisaties met een 
werking in het Nederlandse 
taalgebied 

  

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen   

Art. 10, 2e lid:   Artikel 10 
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Het zakelijk deel van het 
beleidsplan, vermeld in artikel 9, 
§1, 2°, wordt getoetst aan de 

volgende beoordelingselementen:  
(…) 

Dit artikel somt de beoordelingselementen op die van belang zijn voor de 
sociaal-culturele volwassenenorganisaties om (blijvend) voor subsidie in 
aanmerking te komen. 
(…) 
In het tweede lid, 1° tot en met 3°, worden de beoordelingselementen 
opgesomd waaraan het zakelijk deel van de subsidieaanvraag of de werking 
wordt getoetst. 
(…) 

2° de toepassing van de principes 
van goed bestuur;  
 

 Ook de toepassing van de principes van goed bestuur, worden door de 
commissies geëvalueerd en beoordeeld. De principes van goed bestuur zoals 
ze worden omschreven in de Vlaamse Code voor Cultural Governance van het 
Bilsen Fonds zijn een voorbeeld voor de toepassing ervan in de sector van het 
sociaal-cultureel volwassenenwerk. Ze werken inspirerend en vormen voor dit 
decreet een voorbeeld. Het gaat om volgende vijf principes: 
1) de rol en bevoegdheden van de bestuursorganen staan ten dienste van de 

doelstellingen en de missie van de organisatie; 
2) de bestuursorganen leggen verantwoording af aan elkaar: het principe van 

checks and balances staat hierbij centraal; 
3) de bestuursorganen werken transparant en houden elkaar in voldoende 

mate op de hoogte van hun werking en beslissingen; 
4) de samenstelling van de bestuursorganen gebeurt zorgvuldig in functie van 

de doelen en de missie van de organisatie en van de rol die de 
bestuursorganen binnen de organisatie vervullen; 

5) de bestuursorganen erkennen het belang van de interne en externe 
stakeholders. Bij de strategische beslissingen houden de bestuursorganen 
rekening met deze stakeholders.  

Hoofdstuk 2. Kwaliteitsbeoordeling 
van de werking van sociaal-
culturele volwassenenorganisaties 

  

Afdeling 2. Verloop van de 
kwaliteitsbeoordeling 

  

Onderafdeling 1. De beoordeling 
van de subsidieaanvraag 

  

Art. 22. §1. De kwaliteit van de 
werking van de sociaal-culturele 
volwassenenorganisaties die reeds 
gesubsidieerd worden op basis van 
het decreet van 4 april 2003 en 

Art. 23, 2e lid: 
Om tot een gemotiveerd advies te 
komen over het zakelijk deel van 
het beleidsplan, hanteren de 
beoordelingscommissies de 

Artikel 22 
(…) 
De beoordelingscommissies hanteren de uitgewerkte beoordelingscriteria om 
tot een gemotiveerd advies te komen. Het is de beleidsintentie om in deze 
criteria vooral de ambities aan te geven van de organisatie voor de komende 
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vanaf 2021 krachtens dit decreet, 
wordt beoordeeld door de 
beoordelingscommissie: 
(…) 
2° op basis van de 
beoordelingselementen, vermeld in 
artikel 10. 

beoordelingselementen, vermeld in 
artikel 10, tweede lid van het 
decreet sociaal-cultureel 
volwassenenwerk, uitgewerkt in de 
volgende beoordelingscriteria: 

beleidsperiode. In de tabel hieronder wordt aangegeven hoe er gedacht wordt 
om de inhoudelijke en zakelijke beoordelingselementen uit artikel 10 (eerste 
kolom) uit te werken in specifieke beoordelingscriteria voor de 
beoordelingscommissies (tweede kolom). 

  Zakelijk deel 

 (…) 
2° de toepassing van principes van 
goed bestuur:  
a) de organisatie geeft aan hoe ze 

transparantie en 
verantwoording van en in haar 
bestuur zal organiseren;  

b) de organisatie expliciteert 
vanuit haar missie en doelen de 
samenstelling van de 
bestuursorganen en hun rol- en 

bevoegdheidsverdeling;   
c) het bestuur geeft aan hoe ze 

interne en externe stakeholders 
betrokken heeft bij strategische 
beslissingen die genomen zijn 
in het kader van het ingediende 

beleidsplan;   

(…) 
a) de toepassing van 

principes van goed 
bestuur 

 

(…) 

 De organisatie geeft aan hoe ze transparantie 
en verantwoording van en in zijn bestuur zal 
organiseren de komende beleidsperiode. 

 De organisatie expliciteert vanuit haar missie en 
doelen de samenstelling van de 
bestuursorganen en hun rol- en 
bevoegdheidsverdeling. 

 Het bestuur geeft aan hoe ze interne en externe 
stakeholders betrokken heeft in strategische 
beslissingen die genomen zijn in het kader van 
het ingediende beleidsplan. 

Onderafdeling 2. De evaluatie van 
de werking van gesubsidieerde 
sociaal-culturele 
volwassenenorganisaties door 
visitatiecommissies 

  

Art. 23. §1. De kwaliteit van de 
werking van de sociaal-culturele 
volwassenenorganisaties die reeds 
gesubsidieerd worden op basis van 
het decreet van 4 april 2003 en 
vanaf 2021 krachtens dit decreet, 
wordt geëvalueerd door de 

Art. 24. Om tot een gemotiveerde 
evaluatie van de inhoudelijke 
werking te komen hanteren de 
visitatiecommissies de 
beoordelingselementen, vermeld in 
artikel 10, eerste lid van het 
decreet sociaal-cultureel 

Artikel 23 
(…) 
De visitatiecommissies hanteren de evaluatiecriteria om tot een gemotiveerde 
evaluatie te komen van de voorbije werking gedurende de eerste twee jaar van 
de beleidsperiode. In de tabel hieronder wordt aangegeven hoe er gedacht 
wordt om de inhoudelijke en zakelijke beoordelingselementen uit artikel 10 
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visitatiecommissie op basis van 
een bezoek ter plaatse: 
(…) 
2° op basis van de 
beoordelingselementen, vermeld in 
artikel 10. 

volwassenenwerk, uitgewerkt in de 
volgende evaluatiecriteria: 
(…) 
Om tot een gemotiveerde evaluatie 
van de zakelijke werking te komen, 
hanteren de visitatiecommissies de 
beoordelingselementen, vermeld in 
artikel 10, tweede lid van het 
decreet sociaal-cultureel 
volwassenenwerk, uitgewerkt in de 
volgende evaluatiecriteria: 

(eerste kolom) uit te werken in specifieke evaluatiecriteria voor de 
visitatiecommissies (tweede kolom). 

  Zakelijk deel 

 (…) 
2° de toepassing van principes van 
goed bestuur: de organisatie toont 
aan hoe ze de principes van goed 
bestuur in de organisatie toepast, 
waar ze eventueel verder in wil 
groeien en welke initiatieven ze 
daarvoor heeft genomen of zal 
nemen; 

(…) 
b) de toepassing van 

principes van goed 
bestuur 

 

(…) 

 De organisatie toont aan hoe ze de principes 
van goed bestuur in de organisatie toepast, 
waar ze eventueel verder wil in groeien en 
welke initiatieven ze daartoe nam of zal nemen. 

Titel 3. Subsidies aan sociaal-
culturele volwassenenorganisaties 
met een werking binnen specifieke 
regio’s 

  

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen   

Art. 35, 2e lid: 

Het zakelijk deel van het 
beleidsplan, vermeld in artikel 33, 
1°, wordt getoetst aan de volgende 

beoordelingselementen:  

  Artikel 35 
In het tweede lid, 1° tot en met 3°, worden de beoordelingselementen 
opgesomd waaraan het zakelijk deel van het beleidsplan wordt getoetst. 
 
 

(…) 
2° de toepassing van de principes 
van goed bestuur;  
 

  (…) 
Ook de toepassing van de principes van goed bestuur, worden door de 
commissies geëvalueerd en beoordeeld. De principes van goed bestuur zoals 
ze worden omschreven in de Vlaamse Code voor Cultural Governance van het 
Bilsen Fonds zijn een voorbeeld voor de toepassing ervan in de sector van het 
sociaal-cultureel volwassenenwerk. Ze werken inspirerend en vormen voor dit 
decreet een voorbeeld. Het gaat om volgende vijf principes: 
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1) de rol en bevoegdheden van de bestuursorganen staan ten dienste van de 
doelstellingen en de missie van de organisatie; 

2) de bestuursorganen leggen verantwoording af aan elkaar: het principe van 
checks and balances staat hierbij centraal; 

3) de bestuursorganen werken transparant en houden elkaar in voldoende 
mate op de hoogte van hun werking en beslissingen; 

4) de samenstelling van de bestuursorganen gebeurt zorgvuldig in functie van 
de doelen en de missie van de organisatie en van de rol die de 
bestuursorganen binnen de organisatie vervullen; 

5) de bestuursorganen erkennen het belang van de interne en externe 
stakeholders. Bij de strategische beslissingen houden de bestuursorganen 
rekening met deze stakeholders. 

Hoofdstuk 2. Kwaliteitsbeoordeling 
van de werking van gesubsidieerde 
sociaal-culturele 
volwassenenorganisaties met een 
werking binnen specifieke regio’s 

  

Afdeling 2. De beoordeling van de 
werking van gesubsidieerde 
sociaal-culturele 
volwassenenorganisaties met een 
werking binnen specifieke regio’s 
door een beoordelingscommissie 

  

Art. 42. §1. De kwaliteit van de 
werking van de sociaal-culturele 
volwassenenorganisaties wordt 
geëvalueerd en beoordeeld door 
de beoordelingscommissie: 
(…) 
2° op basis van de 
beoordelingselementen, vermeld in 
artikel 35. 

Art. 38, 2e lid: 
Om een gemotiveerd oordeel te 
vormen over de zakelijke werking 
en het zakelijk deel van het 
beleidsplan, hanteert de 
beoordelingscommissie de 
beoordelingselementen, vermeld in 
artikel 35, tweede lid van het 
decreet sociaal-cultureel 
volwassenenwerk, uitgewerkt in de 
volgende beoordelingscriteria:  

Artikel 42 
(…) 
De beoordelingscommissie hanteert de beoordelingscriteria om tot een 
gemotiveerd advies te komen. In de tabel hieronder wordt aangegeven hoe er 
gedacht wordt om de inhoudelijke en zakelijke beoordelingselementen uit artikel 
35 (eerste kolom) uit te werken in specifieke beoordelingscriteria voor de 
beoordelingscommissies (tweede kolom). 
(…) 

  Zakelijk deel 

 (…) 
2° de toepassing van de principes 
van goed bestuur: 

(…) (…) 
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a) de organisatie geeft aan hoe ze 
transparantie in en 
verantwoording van haar 
bestuur organiseert; 

b) de organisatie expliciteert 
vanuit haar missie en doelen, 
de samenstelling van de 
bestuursorganen en hun rol- en 
bevoegdheidsverdeling; 

c) het bestuur geeft aan hoe het 
interne en externe stakeholders 
bij strategische beslissingen 
betrekt. 

2° de toepassing van 
principes van goed 
bestuur 

 De organisatie geeft aan hoe ze transparantie 
en verantwoording van en in haar bestuur 
organiseert. 

 De organisatie expliciteert, vanuit haar missie 
en doelen, de samenstelling van de 
bestuursorganen en hun rol- en 
bevoegdheidsverdeling. 

 Het bestuur geeft aan hoe ze interne en externe 
stakeholders betrekt in strategische 
beslissingen 

 De organisatie toont aan hoe ze de principes 
van goed bestuur in de organisatie toepast, 
waar ze eventueel verder wil in groeien en 
welke initiatieven ze daartoe nam of zal nemen. 

Titel 5. Verplichtingen voor de 
ontvanger van een subsidie, 
toezicht op de subsidieaanwending 
en sancties 

  

Art. 48. §1. Elke sociaal-culturele 
volwassenenorganisatie die op 
grond van dit decreet een subsidie 
ontvangt op basis van titel 2 en 3, 
is onderworpen aan de volgende 
verplichtingen: 
(…) 
7° de principes van goed bestuur 
naleven; 
(…) 

 Artikel 48 
(…) 
De vermelde code Cultural Governance werkt volgens het principe ‘comply or 
explain’ en is bijgevolg niet bindend. Via het uitvoeringsbesluit is het mogelijk 
om bepaalde principes van goed bestuur alsnog bindend te verklaren. Het is de 
intentie om, net zoals in het Kunstendecreet, regels rond goed bestuur nader te 
bepalen via uitvoeringsbesluit. 

 


