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Hoofdstuk 1. Algemene bepaling
Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.
Hoofdstuk 2. W
 ijzigingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie
Art. 2. Artikel 10 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en
televisie wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 10. §1. De raad van bestuur, vermeld in artikel 12 en 13, en de gedelegeerd
bestuurder, vermeld in artikel 14, leggen in onderling overleg, en in overeenstemming met de bepalingen van dit decreet en de statuten, in een VRT-charter Deugdelijk Bestuur de volgende elementen vast:
1° de wijze waarop ze hun bevoegdheden, vermeld in artikel 13 en 14, uitoefenen;
2° de beginselen van deugdelijk bestuur die ze moeten naleven. Die beginselen
omvatten minstens de beginselen, vermeld in paragraaf 2 en 3.
Het charter, vermeld in het eerste lid, wordt ter kennisgeving aan de Vlaamse
Regering bezorgd.
§2. Elk lid van de raad van bestuur stelt bij het handelen en het nemen van beslissingen altijd het vennootschapsbelang van de VRT voorop.
Indien de raad van bestuur oordeelt dat een bestuurder het vennootschapsbelang heeft geschonden, stelt de voorzitter aan de Vlaamse Regering voor om deze
bestuurder uit zijn functie te ontslaan.
§3. Elk lid van de raad van bestuur bewaart de discretie over alle informatie waarvan hij in het kader van de uitoefening van zijn bestuurdersmandaat op de hoogte
wordt gebracht, behalve als het gaat om informatie die al is bekendgemaakt door
de VRT of waarvan zonder enige twijfel kan worden aangetoond dat ze behoort tot
het publieke domein.
De discretieplicht, vermeld in het eerste lid, geldt ook na de beëindiging van
het bestuurdersmandaat.
Indien de raad van bestuur oordeelt dat een bestuurder de discretieplicht heeft
geschonden, stelt de voorzitter aan de Vlaamse Regering voor om deze bestuurder
uit zijn functie te ontslaan.
De informatie, vermeld in het eerste lid, mag alleen worden meegedeeld buiten de raad van bestuur, publiek worden gemaakt of op een andere manier ter
beschikking worden gesteld aan derde partijen als een meerderheid van de raad
van bestuur en de gedelegeerd bestuurder daarvoor hun goedkeuring geven. Als
de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder hun toestemming geven, zorgt
de voorzitter van de raad van bestuur voor de externe communicatie van de informatie.”.

Vlaams Parlement  —  1011 Brussel  —  02 552 11 11  —  www.vlaamsparlement.be

1050 (2021-2022) – Nr. 3

3

Art. 3. In artikel 12 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1°

paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt:
“§1. De raad van bestuur bestaat uit twaalf leden.
Acht leden van de raad van bestuur worden aangewezen door de Vlaamse
Regering, met inachtneming van de evenredige vertegenwoordiging van de
politieke fracties in het Vlaams Parlement.
Vier leden van de raad van bestuur zijn onafhankelijke bestuurders die
worden aangewezen door de Vlaamse Regering conform paragraaf 1/1 tot en
met 1/3.
De onafhankelijke bestuurders, vermeld in het derde lid, worden aangewezen op grond van:
1° hun aantoonbare deskundigheid in het algemene bestuur van de VRT of
hun specifieke deskundigheid in de inhoudelijke materie en het beleidsveld waarin de VRT actief is;
2° hun onafhankelijkheid ten aanzien van de deelgenoten en het dagelijkse
bestuur van de VRT. De onafhankelijkheid van de bestuurders wordt vastgesteld conform artikel III.42 van het Bestuursdecreet.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden, vermeld in het tweede lid, een
voorzitter, en onder zijn leden, vermeld in het derde lid, een ondervoorzitter.”;

2°

er worden een paragraaf 1/1 tot en met 1/3 ingevoegd, die luiden als volgt:
“§1/1. De uittredende raad van bestuur stelt een functieprofiel op voor het
mandaat van onafhankelijke bestuurder. Uiterlijk drie maanden voor het aflopen van het mandaat van de uittredende raad van bestuur lanceert hij een
open oproep tot kandidaatstelling. De oproep vermeldt de vereisten waaraan
de kandidaten moeten voldoen op het vlak van bekwaamheden, kennis en
ervaring en regelt de wijze van kandidaatstelling, waarbij minstens een curriculum vitae wordt voorgelegd.
De uittredende raad van bestuur stelt uiterlijk drie maanden voor het aflopen van zijn mandaat een onafhankelijk en extern benoemingsadviesbureau
aan dat een aantoonbare expertise heeft in selectie en werving.
§1/2. Het onafhankelijk en extern benoemingsadviesbureau, vermeld in paragraaf 1/1, tweede lid, selecteert op basis van het functieprofiel twee kandidaten per vacature voor onafhankelijke bestuurder en draagt die kandidaten voor
aan de Vlaamse Regering. Tegelijkertijd brengt het onafhankelijk en extern
benoemingsadviesbureau de uittredende raad van bestuur op de hoogte van
deze voordracht.
De voordracht door het onafhankelijk en extern benoemingsadviesbureau
gebeurt uiterlijk één maand voor het aflopen van het mandaat van de uittredende raad van bestuur.
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§1/3. De Vlaamse Regering wijst op basis van de voordracht door het onafhankelijk en extern benoemingsadviesbureau, vermeld in paragraaf 1/1, tweede
lid, voor elke vacature een van de voorgedragen kandidaten aan.”;
3°

in paragraaf 3 wordt de zin “De raad kan in overeenstemming met de bepalingen van deze titel en met de statuten in een reglement de wijze bepalen waarop hij zijn bevoegdheden, vermeld in artikel 13, uitoefent.” vervangen door de
zinnen “Conform de bepalingen van deze titel en conform de statuten bepaalt
de raad van bestuur in een reglement de wijze waarop hij zijn bevoegdheden,
vermeld in artikel 13, §1, 2°, uitoefent. In het voormelde reglement kan de
raad van bestuur de wijze bepalen waarop hij zijn andere bevoegdheden, vermeld in artikel 13, uitoefent.”;

4°

paragraaf 4 wordt aangevuld met drie leden, die luiden als volgt:
“Wanneer de plaats van een bestuurder, vermeld in paragraaf 1, tweede lid,
openvalt in de loop van zijn mandaat ten gevolge van overlijden of ontslag,
wijst de Vlaamse Regering een vervanger aan, met inachtneming van de evenredige vertegenwoordiging van de politieke fracties in het Vlaams Parlement.
Wanneer de plaats van een onafhankelijke bestuurder, vermeld in paragraaf 1, derde lid, openvalt in de loop van zijn mandaat ten gevolge van overlijden of ontslag, draagt het onafhankelijk en extern benoemingsadviesbureau,
vermeld in paragraaf 1/1, tweede lid, binnen één maand na het openvallen
van het mandaat op basis van het functieprofiel twee kandidaten voor aan de
Vlaamse Regering uit de reserve van kandidaten die zich na de open oproep,
vermeld in paragraaf 1/1, eerste lid, hadden aangeboden. Tegelijkertijd brengt
het onafhankelijk en extern benoemingsadviesbureau de raad van bestuur op
de hoogte van deze voordracht. De Vlaamse Regering wijst op basis van deze
voordracht door het onafhankelijk en extern benoemingsadviesbureau een van
de voorgedragen kandidaten als vervanger aan.
De bestuurders die met toepassing van het tweede en derde lid worden
aangewezen, volbrengen het mandaat van hun voorganger.”.

Art. 4. Aan artikel 13, §1, 2°, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede “conform
de wijze die bepaald is in het reglement, vermeld in artikel 12, §3” toegevoegd.
Art. 5. In artikel 14 van hetzelfde decreet wordt paragraaf 1 vervangen door wat
volgt:
“§1. De gedelegeerd bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering.
De algemene vergadering stelt het profiel van de gedelegeerd bestuurder vast, na
advies van de raad van bestuur.
De gedelegeerd bestuurder wordt ontslagen door de algemene vergadering na
advies van de raad van bestuur.”.
Hoofdstuk 3. Slotbepaling
Art. 6. Vier maanden na de datum van de inwerkingtreding van dit decreet eindigt
het mandaat van de leden van de raad van bestuur van de VRT zoals hij op die
datum is samengesteld.
In afwijking van artikel 12, §4, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende
radio-omroep en televisie, eindigt het mandaat van de leden van de eerste raad
van bestuur die wordt samengesteld conform artikel 12, §1 tot en met §1/3, van
dat decreet, op 20 januari 2025.
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