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Hoe de Koning Boudewijnstichting 
functioneert

De Koning Boudewijnstichting is een onafhankelijke en pluralistische stichting van openbaar nut, 
in dienst van het algemeen belang. Ze ontwikkelt activiteiten op het lokaal, gewestelijk, federaal, 
Europees en internationaal niveau. Haar opdracht wordt gedefinieerd als ‘Samen werken aan een  
betere samenleving’.

De Stichting wil bijdragen aan verandering en ontwikkelt initiatieven volgens het subsidiariteits-  
beginsel. Daarom is ze actief op talrijke actiedomeinen en past ze veel verschillende werkmethodes 
toe om initiatieven van actoren op het terrein te ondersteunen.

De Stichting kan haar opdracht realiseren dankzij een ruim netwerk van personaliteiten die als vrij-
willige experten hun tijd en expertise investeren in haar bestuursinstanties, onder meer de Raad van 
Bestuur, de Adviesraad, het Benoemingscomité, het Remuneratiecomité, het Auditcomité, het Comité 
voor de Financiën, het Comité van de censors en ook de bestuurscomités en jury’s van de Fondsen.

Deze nota is bestemd voor al die experten. Het is de bedoeling hen in te lichten over de principes die 
de Stichting sturen en dat ze ze toepassen in hun activiteiten voor de Stichting.

Bij twijfel of vragen kan iedereen terecht bij de directie en de voorzit(s)ter voor toelichting.

De bezoldigde medewerkers van de Stichting moeten een gedragscode volgen die op dezelfde princi-
pes gebaseerd is. 

Deze aanbevelingen en principes zijn grotendeels geïnspireerd op de goede praktijken van instellin-
gen en organisaties die uitdagingen aangaan die vergelijkbaar zijn met de onze. Ze zijn niet volledig, 
maar gekoppeld aan de verantwoordelijkheidszin van iedereen, vormen ze nuttige oriëntatiepunten.

We hopen dat deze gedragsregels iedereen een waardevol houvast kunnen bieden.

Pierre Wunsch
Voorzitter

Brieuc Van Damme
Afgevaardigd bestuurder
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1. Opdracht
Aan iedereen die zich engageert voor de Stichting 
wordt gevraagd om haar opdracht ‘Samen werken 
aan een betere samenleving’ te onderschrijven en bij 
de uitvoering van hun activiteiten de belangen van 
de Stichting altijd te laten primeren op hun eigen 
belangen.

2. Waarden
De waarden van de Stichting zijn: onafhankelijkheid 
en pluralisme, respect voor diversiteit in dienst van 
de hele samenleving, transparantie en integriteit.

3.Onafhankelijkheid en pluralisme
Onafhankelijk handelen tegenover elke autoriteit 
en invloed, en respect voor het pluralisme in de 
samenleving zijn van fundamenteel belang. Als ze 
het woord nemen uit naam van de Stichting moeten 
de vrijwillige experten zich bedachtzaam uitspreken 
over controversiële kwesties en voorbehoud in acht 
nemen tegenover de politieke, filosofische en religi-
euze overtuiging van de anderen.

4. Respect voor diversiteit en in
dienst van de hele samenleving
De vrijwillige experten moeten in hun activiteiten 
voor de Stichting respect tonen voor de waardigheid 
en de waarde van iedereen, zonder welk onder-
scheid dan ook. Ze moeten iedereen als een gelijke 
behandelen. Elke attitude of reactie die steunt  
op vooroordelen of stereotypen is uit den boze.

Bovendien streven ze actief naar de grootst moge-
lijke diversiteit, in het bijzonder bij de samenstelling 
van de jury’s, werkgroepen en bestuurscomités 
binnen de Stichting.

Tot slot moeten alle projecten bijdragen tot het 
algemeen belang en in dienst staan van de hele 
samenleving.

5. Transparantie
Om bij te dragen tot de vertrouwensrelaties die ze 
tot stand moeten brengen, verbindt elkeen er zich 
toe om, in de verschillende aspecten van zijn activi-
teiten voor de Stichting, altijd duidelijke, geüpdatete 
informatie te verstrekken, die zo exact en volledig 
mogelijk is.

6. Integriteit
Integriteit staat voor eerlijkheid, goede trouw, 
onpartijdigheid en onkreukbaarheid.

7. Belangenconflicten
De vrijwillige experten moeten elke situatie vermij-
den die een belangenconflict kan veroorzaken en 
ook elke situatie waar privé- of persoonlijke belan-
gen de onafhankelijke en onpartijdige uitvoering van 
hun opdracht in het gedrang kunnen brengen. 

Elke vrijwillige expert die zich in een situatie bevindt 
die tot een dergelijk conflict kan leiden of die zo ge-
percipieerd zou kunnen worden, moet de voorzit(s)-
ter van de Stichting daarvan op de hoogte brengen. 
Het gaat vooral om gevallen waarbij aan de vrijwilli-
ge experten wordt gevraagd om een aanvraag voor 
financiële ondersteuning in te dienen vanwege een 
vereniging waarin de expert zelf of een verwante 
betrokken is.

Voor de leden van de Raad van Bestuur wordt de 
procedure bepaald in artikel 9 van de statuten. 
Daarin wordt gepreciseerd dat de betrokken be-
stuurder de andere leden van de Raad op de hoog-
te moet brengen voordat de Raad een beslissing 
neemt en dat hij niet deelneemt aan de beraadsla-
ging van de Raad noch aan de stemmingen om-
trent deze beslissing. Zijn gemotiveerde verklaring 
zal toegevoegd worden aan de notulen van de 
vergadering.

8. Geschenken en andere voordelen
Geen enkele vrijwillige expert mag van een bron 
buiten de Stichting om het even welk, direct of 
indirect, voordeel vragen, ontvangen of aanvaarden, 
in welke vorm dan ook (schenking, testament, etc.) 
dat op enige manier verband houdt met zijn functie 
bij de Stichting. In ieder geval moet elke vrijwilli-
ge expert die een geschenk of een voordeel heeft 
ontvangen dat niet louter symbolisch is, de directie 
van de Stichting daarvan onmiddellijk op de hoogte 
brengen.

De vrijwillige experten verbinden er zich toe om 
iedereen die de intentie toont om hen dergelijke ge-
schenken of voordelen aan te bieden, te informeren 
over het bestaan van deze procedure.




