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Opdracht

In september 2011 heeft de Handvestgroep Publieke Verantwoording (HPV) een herziene code
Goed Bestuur Publieke Dienstverleners (de code) uitgebracht. In deze code zijn bepalingen
opgenomen met betrekking tot goed bestuur en hoe hierover verantwoording wordt afgelegd op
de website en in het jaarverslag van de leden.
In dit kader is onder meer het volgende in de code opgenomen. Organisaties die de code
onderschrijven doen dit publiekelijk, treden hierover in overleg met de minister en stakeholders
en doen jaarlijks verslag over de toepassing van de code in hun jaarverslag en op hun website. De
toetsing van de toepassing van de code door de publieke dienstverlener vindt jaarlijks plaats door
middel van de externe onafhankelijke monitor. Deze monitor kan een focus hebben op een
jaarlijks te wijzingen onderwerp.
De HPV heeft Nyenrode Business Universiteit de opdracht gegeven om deze monitoring uit te
voeren voor de periode van 2012 (over 2011) tot en met 2016.
Voor de monitoring van de jaarverslagen over 2011 zijn de volgende nadere afspraken gemaakt:
a. De monitoring moet leiden tot een rapportage inzake de naleving van de Code Goed Bestuur
Publieke Dienstverleners door de groep in het algemeen en per organisatie ten opzichte van
een basis niveau;
b. De rapportage betreft met name de weerslag van de toepassing van de code in de
jaarverslaglegging;
c. De rapportage bevat een overzicht van de scores van de beste 5 jaarverslagen gepresenteerd
in een samenvattend monitoring rapport. In de rapportage worden ook best practices
genoemd met voorbeelden.
d. Voor de jaarverslagen over 2011 is specifiek gelet op de beschikbaarheid van informatie.
Deze rapportage bevat de uitkomsten van de door ons uitgevoerde monitoring activiteiten met
betrekking tot de jaarverslagen over 2011. Hierbij zijn de vorenstaande afspraken in acht
genomen.
De volgende organisaties zijn betrokken in de monitoring:
1. Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ);
2. College Voor Zorgverzekeraars (CVZ);
3. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO);
4. Kadaster;
5. Kamer van Koophandel NL (KVK);
6. Prorail;
7. RDW;
8. Sociale Verzekeringsbank (SVB);
9. Staatsbosbeheer;
10. Staatsloterij;
11. UWV.
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De volgende bij de HPV aangesloten organisaties zijn om de hieronder aangegeven redenen niet
betrokken in de monitor, dan wel niet opgenomen in deze rapportage:
1. Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) – Het jaarverslag over 2011 is tot op heden nog
niet afgerond en niet publiek beschikbaar en daarom niet betrokken in de monitoring. In de
afgelopen jaren heeft het COA – naar eigen zeggen – zo veel als mogelijk voldaan aan de
code goed bestuur. (www.coa.nl).
2. Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) – De IND heeft aangegeven als agentschap geen
extern jaarverslag te hebben en ook geen document in te sturen om te laten toetsen.
3. CAK – Het CAK zal per 1 januari 2013 een zelfstandig bestuursorgaan worden. Voor het
verslaggevingsjaar 2011 volgt het CAK voor het laatst een code uit de verzekeringssector. De
beoordeling van de toepassing van de code goed bestuur is niet opgenomen in dit
samenvattende monitoring rapport.
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Doel en reikwijdte van de code

Het doel van de code is het creëren van bewustwording van het belang van het stimuleren van
gewenst gedrag op het terrein van public governance. De code heeft niet het karakter van een "af
te vinken" checklist, maar beoogt organisaties in de publieke sector te stimuleren zich op een
maatschappelijk geaccepteerde wijze te gedragen.
De leden van de HPV onderschrijven de uitgangspunten en principes uit de code. Het systeem
van checks and balances, zoals dat verwoord is in de code, vormt het ideaal-typische model
waaraan elke organisatie zou moeten voldoen. Dit systeem betreft een groeimodel dat binnen de
verantwoordelijkheid van elke organisatie ingevuld wordt. Afwijkingen van de code kunnen een
wettelijke oorzaak kennen, zoals bijvoorbeeld strijdigheid met de Kaderwet ZBO,
comptabiliteitswet en/of de boven de code prevalerende instellingswetgeving van de publieke
dienstverlener. Er kan ook een andere reden zijn waarom van de code wordt afgeweken.
Uitgangspunt is dat de code wordt toegepast en wanneer dit – om welke reden dan ook – niet
gebeurt, dat dit dan wordt uitgelegd.
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Referentiekader

Het referentiekader voor de monitoring bestaat uit de
relevante bepalingen uit de code en het jaarverslag over 2011
van de Binck Bank. Het jaarverslag over 2010 van de Binck
Bank is bekroond met de Henri Sijthoff-Prijs1 en het
jaarverslag over 2011 van de Binck Bank is een verder
doorontwikkelde versie van het jaarverslag over 2010.
Wij hebben het jaarverslag van de private, beursgenoteerde
onderneming BinckBank bewust als best practice gekozen en
niet jaarverslagen van prijswinnaars van bijvoorbeeld de
Kordes Trofee.2 De belangrijkste reden voor deze keuze is
dat op zowel beursgenoteerde ondernemingen als leden van
de HPV een code van toepassing is die is gericht op goed
bestuur, maatschappelijke verantwoordelijkheid en de
(externe) verantwoording daarover. Tevens is op beide codes
het ‘comply or explain’ beginsel van toepassing. In dit
monitoring rapport staat de toepassing van de code goed
bestuur publieke dienstverleners centraal, die, wat de voorgaande punten betreft, goed te
vergelijken is met de corporate governance code voor beursgenoteerde ondernemingen.
BinckBank heeft zich los van de wettelijke (jaar)verslaggevingsvoorschriften positief
onderscheiden van de andere beursgenoteerde ondernemingen. Daarnaast vervult BinckBank als
commerciële bank een functie in de maatschappij waarin vertrouwen van de maatschappij de
laatste jaren onder druk staat en daardoor extra aandacht vraagt. Dit komt duidelijk in het
jaarverslag van de BinckBank aan de orde.
Sterke onderdelen uit het jaarverslag van BinckBank zijn:
• De overzichtelijke presentatie van de visie, missie, strategie en doelstellingen;
• De paragraaf inzake Human resource;
• De paragraaf inzake Corporate social responsibility;
• De paragraaf inzake Risk & capital management;
• Statement by the executive board;
• De paragraaf inzake naleving van de Corporate Governance Code;
• De passage inzake de meetings van de supervisoryboard en de subcommitees in 2011.
Uit deze onderdelen blijkt de maatschappelijke betrokkenheid van de bank en de naleving van de
Nederlandse Corporate Governance Code die op beursfondsen betrekking heeft.
De mate waarin de jaarverslagen van de leden van de HPV voldoen aan de criteria uit het
referentiekader is weergegeven in een score van 1 tot en met 5, waarbij de score 3 het basis
niveau is.
De Henri Sijthoff-Prijs wordt jaarlijks door het Financieele Dagblad uitgereikt aan ondernemingen die zich gunstig
onderscheiden door hun openbare informatie en financiële verslaglegging
2 De Kordes Trofee is een toonaangevende prijs voor het beste jaarverslag van Nederland in de (semi)publieke
sector, en wordt sinds 1995 toegekend.
1
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Conclusies

Uit ons onderzoek naar de toepassing van de code is de volgende top 5 van publieke
dienstverleners naar voren gekomen (tabel 1).
Totaal aantal punten
(max. te behalen 160 punten)

Publieke Organisatie
1. RDW
2. ProRail
3. Kadaster
4. Staatsbosbeheer
5. Staatsloterij
Tabel 1: Top 5 scores
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118
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Onderzoekopzet en codering

Voor de monitoring van de toepassing van de code is de code opgedeeld in 32 criteria die elk
verifieerbaar terug te vinden zouden moeten zijn in de publieke verantwoording van de leden van
de HPV via het jaarverslag en/of op de website. In de bijlage zijn de toetsingscriteria
opgenomen.
Voor 11 van de leden van de HPV zijn het jaarverslag en de website beoordeeld wat betreft de
mate waarin bij de verantwoording over de onderdelen uit de code is voldaan aan de
vorenstaande 32 criteria. Deze beoordeling is op de volgende aspecten uitgevoerd:
• de beschikbaarheid van de informatie (in welke mate de verantwoordingsinformatie vindbaar
en toegankelijk is);
• de toereikendheid van de informatie (in welke mate de verantwoording inhoudelijk bijdraagt
aan het oorspronkelijke doel, te weten inzicht geven in de kwaliteit van het openbaar
bestuur).
Bij de beoordeling van de mate van toepassing van de code zijn de volgende scores toegekend,
oplopend van 1 tot 5. In tabel 2 en figuur 1 zijn deze scores nader toegelicht. De gemiddelde
scores in dit rapport zijn op deze wijze bepaald. In totaal kunnen organisaties maximaal 160
punten scoren.
Beoordeling
Beschikbaarheid
Toereikendheid
(toe te kennen punten en
posities)

1

0

materieel

2

I

IV

V

formeel

Toereikendheid

Niet beschikbaar
1 (I)
Beschikbaar en vindbaar
2 (II)
Makkelijk vindbaar & Toegankelijk
3 (III)
Beschikbaar en vindbaar
4 (IV)
Makkelijk vindbaar & Toegankelijk
5 (V)
Tabel 2: Beoordeling mate van toepassing code

I

II

III

I

I

I

0

beschikbaar & makkelijk vindbaar &
vindbaar
toegankelijk

1
2
Beschikbaarheid

Figuur 1: beoordelingsraamwerk monitoring
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Niet toereikend
Formele verantwoording
Formele verantwoording
Materiele verantwoording
Materiele verantwoording
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Resultaten

De resultaten van de monitoring per onderdeel (paragraaf) van de code voor de 11 geselecteerde
leden van de HPV zijn weergegeven in tabel 3 en figuur 2.
Code Goed Bestuur

Totaal
§ 2 naleving en monitoring
§ 3 Het bestuur
§ 4 de raad van toezicht
§ 5 De minister, de klant en de samenleving
§ 6 De financiële verslaglegging, de interne audit en de externe
accountant

Maximaal
te behalen
punten
per
onderdeel

Gem per
criterium
behaalde
punten.
(max 5)

160
25
60
50
25
NA

3,03
3,16
2,86
2,50
4,15
NA

1

0

formeel

Toereikendheid

2

materieel

Tabel 3: Samenvatting van de monitoring per onderdeel van de code

I

Par. 2
(3,16)IV
Totaal
(3,02)

I

II

I

I

0

Par. 5V
(4,15)
Par. 3
(2,86)
Par. 4
III
(2,50)

I

beschikbaar & makkelijk vindbaar &
vindbaar
toegankelijk

1
2
Beschikbaarheid

Figuur 2: Uitkomsten per onderdeel van de code
Wij concluderen dat de verantwoording over de primaire functie van publieke dienstverlenende
organisaties naar de minister, de klant en de samenleving het beste scoort (gemiddeld 4,15). Op
dit onderdeel scoren bijna alle organisaties goed. Op één na (2,60) scoren alle organisaties 3,80 of
meer.
Bij de publieke verantwoording over de raad van toezicht en haar werkwijze is de meeste
verbetering en/of verduidelijking mogelijk, gevolgd door de verantwoording door en over het
bestuur. Belangrijk is vast te stellen dat hier geen sprake is van het “bestraffen” van organisaties
vanwege het niet hebben van een raad van toezicht. Er kunnen moverende redenen zijn om af te
wijken van het ideaalbeeld dat ten grondslag ligt aan de code. De systematiek van de code vereist
dan wel dat organisaties eenduidig motiveren waarom zij de code op een onderdeel niet
toepassen en welke voorzieningen zij dan wel hebben getroffen om de doelstellingen van de code
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zo goed mogelijk te realiseren. Een goede uitleg (explain) is minstens zo belangrijk als het
voldoen aan de code. Bovendien is een gemotiveerde uitleg te prevaleren boven het klakkeloos en
zonder overtuiging voldoen aan bepalingen, alleen maar voor compliance doeleinden.
Ten aanzien van de raad van toezicht is relevant te constateren dat de bepalingen in de code
grotendeels zijn gebaseerd op de uitgangspunten voor de raad van commissarissen in de
corporate governance code die van toepassing is op Nederlandse beursgenoteerde
ondernemingen. Intern toezicht is een cruciaal onderdeel van goed bestuur. Maar een intern
toezichthoudende functie kan voor bijvoorbeeld Baten & Lasten diensten op een andere wijze
zijn ingericht, dan door middel van een raad van toezicht. Mits deze alternatieve inrichting – en
afwijking van de bepalingen in de code – goed wordt toegelicht en gemotiveerd in relatie tot de
doelstellingen van de code is hier sprake van een juiste benadering.
Organisatie
1. RDW
2. ProRail
3. Kadaster
4. Staatsbosbeheer
5. Staatsloterij
6. t/m 11.

Gemiddeld

§2
Naleving

§3
Bestuur

§4 Raad
v Toezicht

§5
De klant

4,38
4,42
4,07
3,32
3,26
1,42 – 2,93

4,60
4,20
5,00
3,20
4,20
1,20 – 3,80

4,42
4,64
3,64
2,82
3,18
1,27 – 2,75

4,40
4,60
3,50
3,40
2,40
1,00 – 3,00

4,00
3,80
5,00
4,40
4,20
2,60 – 5,00

Tabel 4: Uitkomsten organisaties per paragraaf van de code goed bestuur
Wij zijn van mening dat over de publieke verantwoording van de betrokken organisaties niet kan
worden geoordeeld in termen van “goed” of “fout”. Allereerst is bepalend wat de ambitie van
elke organisaties is over de gewenste transparantie. Transparantie moet worden bezien in relatie
tot de doelstelling en functie van de organisatie. Tevens zijn wij van mening dat op basis van deze
monitoring onderlinge vergelijking mogelijk wordt gemaakt met als doel dat organisaties leren
van elkaars ervaringen en oplossingen.
Idealiter wordt naar onze mening verantwoord over de onderlinge samenhang tussen:
• het doel van een organisatie;
• de (strategische) analyse van de organisatie van mogelijke kansen en bedreigingen in de
externe omgeving;
• de uit de vorenstaande (strategische) analyse af te leiden risico’s die het bereiken van
doelstellingen kunnen verhinderen;
• de maatregelen van interne beheersing die de organisatie heeft getroffen om het optreden van
risico’s te voorkomen en de mogelijke schade te beperken.
Best Practice suggestie (BinckBank)
Voor een best practice verwijzen wij naar het jaarverslag over 2011 van BinckBank. Een
belangrijk onderdeel in dit jaarverslag is de formulering van de visie, missie, strategie en de
doelstellingen van BinckBank. Daarmee wordt de basis gelegd voor de verdere verantwoording
over de meer gedetailleerde risico’s, maatregelen en interne beheersing, die zelfs uitmondt in
concrete berekeningen van de risico exposure (stress test) indien bepaalde scenario’s zich wel of
niet voordoen in de toekomst. De essentie van dit voorbeeld en de reden om dit jaarverslag als
best practice te beschrijven is de samenhang tussen de visie, missie en lange termijn strategie, de
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daarmee samenhangende concrete maatregelen en risico exposure en tenslotte de publieke
verantwoording over dit samenhangende geheel richting de maatschappij.

6.1 Specifieke aandachtsgebied 2012 – beschikbaarheid van informatie
Code Goed Bestuur

Jaarverslag

Website

Gem.

Gemiddelde van de 11 publieke organisaties

3,02

3,08

3,03

Top 5 publieke dienstverleners
1. RDW
2. ProRail
3. Kadaster
4. Staatsbosbeheer
5. Staatsloterij
Tabel 5: Verschillen Top 5 in verantwoording jaarverslag en website

4,27
4,29
4,25
3,10
3,86

4,45
4,73
3,67
3,91
2,09

4,38
4,42
4,07
3,32
3,26

Wij hebben op verzoek van de HPV dit jaar specifiek aandacht besteed aan de beschikbaarheid
van informatie. Naast de beoordeling van het traditionele jaarverslag en eventuele andere formele
verantwoordingsdocumenten hebben wij de website van publieke dienstverleners beoordeeld,
voor zover gericht op de onderwerpen en criteria van de code. Voor verschillende onderwerpen
in de code wordt ook specifiek verantwoording op de website gevraagd. In de bijlage is
opgenomen op welke aspecten wij de verantwoording over de criteria van de code hebben
beoordeeld.
Wij constateren dat in het algemeen de beschikbaarheid van publieke verantwoording over de in
de code aangemerkte criteria via de website net iets beter scoort dan die via het jaarverslag
(gemiddeld 3,08 website en 3,02 jaarverslag). Deze verhouding in de scores geldt ook voor de
meeste instellingen individueel.
Binnen de top 5 organisaties, zoals opgenomen in tabel 1, scoren het Kadaster en de Staatsloterij
lager op hun website dan met hun verantwoording over criteria uit de code in het jaarverslag.
Indien bij de monitoring alleen uitgegaan wordt van de jaarverslagen, dan zou CIZ in de top 5
komen en Staatsbosbeheer zou daaruit verdwijnen. Een verschil tussen CIZ en Staatsbosbeheer
is bijvoorbeeld dat de verantwoording over tegenstrijdige belangen van de raad van toezicht,
waarover Staatsbosbeheer niets vermeldt in het jaarverslag. In het bestuurlijk jaarverslag heeft
CIZ daarentegen expliciet opgenomen: “Er zijn geen besluiten genomen waarbij tegenstrijdige
belangen van de leden van de Raad van Toezicht spelen.”
Indien een afzonderlijke top 5 zou worden opgesteld voor de website, dan krijgt het CVZ een
daarin een plaats ten koste van de Staatsloterij. Bij de Staatsloterij hebben wij bijvoorbeeld geen
klokkenluidersregeling en reglement van de raad van toezicht op de website aangetroffen.
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6.2 Best Practices publieke organisaties
Wij zijn van mening dat de publieke verantwoordingen van ProRail en RDW in het algemeen als
voorbeeld kunnen dienen voor de publieke verantwoording over de naleving van de code.
Beide organisaties scoren, verdeeld over alle hoofdstukken en uitgesplitst tussen jaarverslag en
website, hoog. De publieke verantwoordingen van deze organisaties kunnen naar onze mening in
het algemeen als goed voorbeeld dienen voor andere organisaties. Zowel RDW als ProRail slagen
er goed in om hun eigen organisatie inzichtelijk in het jaarverslag (en op de website) te
presenteren en bieden een helder overzicht van de prestaties met betrekking tot hun primaire
dienstverlenende functie.
Op specifieke onderdelen hebben wij bij een aantal organisaties de volgende best practices
aangetroffen:
Best Practice § 3.1.5 – Externe omstandigheden
Een goed voorbeeld van verantwoording over externe omstandigheden hebben wij aangetroffen
bij het Kadaster. In een afzonderlijke paragraaf van het jaarverslag wordt ingegaan op welke
externe omgevingsfactoren aanwezig zijn die invloed hebben op de prestaties van de publieke
dienstverlener. Vervolgens wordt verderop in het jaarverslag per Taakcluster uiteengezet welke
van deze externe invloeden de prestaties hebben beïnvloed, zowel financieel als niet financieel.
Best Practice § 3.1.7 – Nevenfuncties raad van toezicht
Wij zijn van mening dat de presentatie van de nevenfuncties van de raad van toezicht door
Staatsbosbeheer een goed inzicht geeft in het al dan niet ongewenste karakter daarvan met het
oog op de vervulling van de functie als lid van de raad van toezicht.
Best Practice § 5.2 – Gebruikersraad
De code vraagt om het instellen van een functie waarlangs de gebruiker kan worden gevraagd om
advies bij een voorgenomen beslissingen die van majeur belang is voor de publieke
dienstverlening.
Een mooi voorbeeld van de uitwerking hiervan en verantwoording hierover hebben wij
aangetroffen bij het Kadaster. Het Kadaster heeft een gebruikersraad ingesteld. Een verslag van
deze raad is opgenomen in het jaarverslag. Tevens is een afzonderlijk hoofdstuk opgenomen in
het jaarverslag dat gaat over de relatie tussen het Kadaster en de klant.
Best Practice § 5.5 – Klachtenregeling
De klachtenregeling van het CIZ is makkelijk vindbaar en toegankelijk op de website. Naast het
Klachtenreglement (2010) is ook een folder beschikbaar waarin burgers kunnen nalezen hoe zij
een klacht of bezwaarschrift kunnen indienen.
Het Kadaster heeft in een afzonderlijke paragraaf in het jaarverslag uitgebreide informatie
opgenomen over de hoeveelheid klachten, de aard van de klachten alsmede de uitkomsten van de
behandeling en beoordeling van de klachten. Zowel kwalitatieve informatie als een kwantitatief
overzicht van klachten zijn uitgebreid opgenomen.
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Best Practice §5.6 - Kwaliteitshandvest
De code roept op om op de website op een transparante wijze inzicht te bieden in de taak, de
organisatie, de diensten en de producten en de kwaliteit van de dienstverlening. Wij zijn van
mening dat de expliciete vermelding van Staatsbosbeheer over het ondertekenen en de inhoud
van een dergelijk kwaliteitshandvest een goed voorbeeld is van een publieke verantwoording
hierover.
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Aanbevelingen en verbeterpunten

7.1 Aanbevelingen
Wij zijn van mening dat publieke dienstverlenende organisaties baat kunnen hebben bij het
bestuderen van de gehele samenhangende publieke verantwoording door RDW en ProRail die
wij als best practice hebben aangemerkt.
Wij benadrukken dat het geenszins de bedoeling is om teksten of woorden over te nemen, los
van de intrinsieke motivatie en de grondslag die in de organisatie wel aanwezig dienen te zijn.
Publieke verantwoording gaat niet om de woordkeus, maar om het vertellen en presenteren van
een helder en duidelijk verhaal dat recht doet aan de taak en functie van de organisatie.
Naar onze mening dient er bij de publieke verantwoording goed te worden nagedacht over de
essentie van de organisatie (visie, missie en primaire functie en doelstelling) en het verantwoorden
over de opzet (besturing) en beheersing (risicomanagement) van de activiteiten. Informatie
overload is niet de bedoeling.
Op basis van de eerste monitoring hebben wij de volgende aanbevelingen bij een gedeelte van de
jaarverslagen:
1. Naast de jaarrekening en het directieverslag dient een afzonderlijke paragraaf inzake goed
bestuur of governance te worden opgenomen;
2. Organisaties zouden afwijkingen van de code en de motivering daarvan op een makkelijk
toegankelijke plaats moeten publiceren. Een dergelijke presentatie van afwijkingen zorgt
ervoor dat de redenen om af te wijken helder en eenduidig kunnen worden toegelicht
(‘explain’);
3. Elke publieke dienstverlener zou de doelstellingen en strategie van de organisatie in het
jaarverslag dienen op te nemen en als uitgangspunt dienen te gebruiken voor de verdere
verantwoording over bijvoorbeeld de externe invloeden en bedreigingen, de risico’s en de
beheersing daarvan;
4. Elke organisatie zou een “in control statement” dienen op te nemen over de opzet en
werking van het risicobeheersings- en controlesysteem.

7.2 Verbeterpunten van de code
Een aantal best practice bepalingen in de code goed is niet eenduidig op te nemen in de publieke
verantwoording. Een voorbeeld hiervan is wanneer geen verantwoording plaatsvindt over een
bepaling waarvoor alleen afwijkingen hoeven te worden gerapporteerd. Indien er geen afwijking
wordt gerapporteerd, maar verantwoording zou wel logisch zijn gezien andere informatie in het
jaarverslag, dan leidt dit in die specifieke situatie tot een verwachtingskloof.
Wij vragen de HPV om voor de volgende best practice bepalingen na te gaan of de verwoording
en vereisten in de best practice bepalingen zou kunnen worden verduidelijkt.
Wel of geen verplichting verantwoording afleggen
Naar de letter van de code hoeft over enkele aspecten van de code geen verantwoording te
worden afgelegd indien deze niet van toepassing zijn. Wij hebben geconstateerd dat enkele
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organisaties over deze aspecten wel en anderen hierover geen verantwoording afleggen. Het is niet
mogelijk om deze eenduidig als goed of fout te beoordelen.
Verantwoording over deze aspecten lijkt gebaseerd op het principe “comply or explain”. Bij
afwijkingen dient u deze te melden. Maar uit de wijze waarop verantwoording op dit moment
plaatsvindt is niet eenduidig af te leiden of alle afwijkingen worden verantwoord.
Voor de volgende best practice bepalingen is geen verplichte verantwoording vereist:
• § 2.2 zelfevaluatie & visitatie;
• § 3.1.1 benoemingstermijn van bestuurders voor maximaal 5 jaar;
• § 3.2.1 persoonlijke leningen aan bestuurders (wordt ook niet vereist onder de
verslaggevingseisen rondom de verantwoording over bezoldiging in § 3.1.8);
• § 3.3.4 (§ 4.3.4) besluiten bestuur (raad van toezicht) waarbij van tegenstrijdige belangen
sprake is. Wanneer toch tegenstrijdige belangen aan de orde zijn dienen deze aan de RvT te
worden gemeld, maar de RvT hoeft niet te verantwoorden of al dan niet sprake is geweest
van tegenstrijdige belangen.
Best practice bepaling § 4.1.5 – aanwezigheid raad van toezicht
De code stelt in best practice bepaling § 4.1.5 dat frequente afwezigheid van leden van de RvT
niet op prijs wordt gesteld. De code schrijft voor dat“Het verslag van de raad van toezicht in
het jaarverslag vermeldt welke leden frequent afwezig zijn geweest bij de vergaderingen van de
raad van toezicht.”
Wij hebben nergens hebben kunnen vaststellen dat aan-/afwezigheid wordt vermeld en vragen
ons af of de beoordeling van de toepassing van deze bepaling eenduidig is vast te stellen. In
andere (private) organisaties wordt regelmatig wel gemeld in welke mate leden van de raad van
toezicht aanwezig zijn geweest.
BinckBank schrijft bijvoorbeeld in het jaarverslag 2011 “De leden van de raad van
commissarissen hebben alle vergaderingen bijgewoond. De beschikbaarheid van de leden van de
raad van commissarissen en het bestuur om tussentijds overleg te plegen was goed.” Soms ook
wordt per commissaris aangegeven hoe vaak zij aanwezig of afwezig zijn geweest.
Best practice § 4.2.1 - Profielschets raad van toezicht
Wij hebben vastgesteld dat meestal geen profielschets voor de raad van toezicht op de website is
te vinden. De vereiste verantwoording bij afwijkingen van de profielschets komt slechts één keer
voor (RDW). Of sprake is van meer afwijkingen kan niet eenduidig worden opgemaakt.

Nyenrode NalevingsMonitor, 25 oktober 2012

14

Bijlage: Toetscriteria Code Goed Bestuur
§§

Hoofdstuk

Paragraaf

Onderdeel

Toets aspect

2

Naleving en
monitoring

Naleving en
monitoring

Jaarverslag

2.1

Naleving en
monitoring
Naleving en
monitoring

Naleving en
monitoring
Naleving en
monitoring

Jaarverslag

2.1

Naleving en
monitoring

Naleving en
monitoring

Website

2.2

Naleving en
monitoring

Naleving en
monitoring

Algemeen

3.1.1

Het bestuur

Taak en
werkwijze

Jaarverslag

3.1.2

Het bestuur

Taak en
werkwijze

Jaarverslag

3.1.3

Het bestuur

Algemeen3

3.1.3

Het bestuur

3.1.4

Het bestuur

Taak en
werkwijze
Taak en
werkwijze
Taak en
werkwijze

Is publiekelijk verantwoording afgelegd in het jaarverslag aan de
stakeholders (klanten, maatschappij en politiek) over de toepassing van
de code?
Zijn de hoofdlijnen van de public governance structuur in een apart
hoofdstuk van het jaarverslag uiteengezet en toegelicht?
Wordt expliciet aangegeven in hoeverre het de in de code genoemde
bepalingen worden opgevolgd en een uiteenzetting van de reden in
hoeverre men afwijkt van de code?
Wordt de informatie met betrekking tot de public governance structuur
gepubliceerd via de website van de organisatie en worden hierin de
afwijkingen van de code gecommuniceerd?
Is door de publieke dienstverlener eens in de vier jaar een
zelfevaluatierapport opgesteld en besproken in het daarvoor ingestelde
college?
Wordt in het jaarverslag vermeld op welke wijze (her)benoeming van het
bestuur plaatsvindt en voor welke duur? (code schrijft een maximale
bestuursperiode van 5 jaar voor, waarna een herbenoeming telkens voor
5 jaar kan plaatsvinden)
Wordt in het jaarverslag op hoofdzaken melding gemaakt van de
volgende onderwerpen?:
- de operationele en financiële doelstellingen van de publieke
dienstverlener;
- de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen;
- de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd, bijv. ten
aanzien van de financiële ratio's.
Heeft de publieke dienstverlener een gedragscode opgesteld?

3.1.5

Het bestuur

Taak en
werkwijze

Jaarverslag

3.1.6

Het bestuur

Website

3.1.6

Het bestuur

3.1.7

Het bestuur

3.1.8

Het bestuur

Taak en
werkwijze
Taak en
werkwijze
Taak en
werkwijze
Taak en
werkwijze

3.1.8

Het bestuur

Taak en
werkwijze

Jaarverslag

2.1

Jaarverslag

Website
Jaarverslag

Website
Jaarverslag
Jaarverslag

Is de gedragscode van de publieke dienstverlener gepubliceerd op de
website van de publieke dienstverlener?
Is in het jaarverslag een Internal Control Statement opgenomen en is een
duidelijke onderbouwing van de Internal Control Statement
opgenomen?:
- Opzet en werking van het interne risicobeheersingssysteem m.b.t.
voornaamste risico's;
- beschrijving van eventuele tekortkomingen in het systeem die in het
boekjaar zijn geconstateerd;
- Eventuele doorgevoerde significante wijzigingen;
- Eventuele geplande verbeteringen;
- Bovenstaande is besproken met de auditcommissie en de RvT.?
Is in het jaarverslag gerapporteerd over de mate waarin de resultaten en
prestaties van de publieke dienstverlener zijn beïnvloed als gevolg van
externe omstandigheden en variabelen?
Heeft de publieke dienstverlener een klokkenluidersregeling opgesteld?
Is de klokkenluidersregeling gepubliceerd op de website van de publieke
dienstverlener?
Wordt in het jaarverslag melding gemaakt per individuele bestuurder van
alle nevenfuncties, anders dan uit hoofde van zijn functie als bestuurder?
Wordt in het jaarverslag opgave gedaan van de personalia van de
bestuurders:
- naam;
- geslacht;
- leeftijd;
- nevenfuncties binnen de publieke sector en voorts voorzover deze
relevant zijn voor de vervulling van de taak als bestuurder;
- tijdstip eerste benoeming;
- de lopende termijn waarvoor hij/ zij is benoemd;
- voorwaarden van een 'change of control' welke in het contract met de
bestuurder zijn vermeld;
- duur en omvang van het dienstverband in het boekjaar;
Zijn ten aanzien van de bezoldiging van elk bestuurslid de volgende
zaken opgenomen?:
- beloning;

De (groen) gearceerde criteria zijn algemeen geformuleerd en worden niet specifiek als criterium gemeten, maar veelal specifieker en concreter
als toets aspect op de website gemonitord.

3
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§§

Hoofdstuk

Paragraaf

Onderdeel

3.2

Het bestuur

Bezoldiging

Jaarverslag

3.2.1

Het bestuur

Bezoldiging

Jaarverslag

3.3.4

Het bestuur

Tegenstrijdige
belangen

Jaarverslag

4.1.1

Raad van
Toezicht
Raad van
Toezicht
Raad van
Toezicht

Taak

Algemeen

Taak

Website

Taak

Jaarverslag

4.1.3

Raad van
Toezicht

Taak

Jaarverslag

4.2.1

Raad van
Toezicht

Algemeen

4.2.1

Raad van
Toezicht

4.2.1

Raad van
Toezicht

4.2.7

Raad van
Toezicht

4.2.7

Raad van
Toezicht

4.2.10

Raad van
Toezicht

Deskundigheid,
samenstelling,
onafhankelijkhei
d en bezoldiging
Deskundigheid,
samenstelling,
onafhankelijkhei
d en bezoldiging
Deskundigheid,
samenstelling,
onafhankelijkhei
d en bezoldiging
Deskundigheid,
samenstelling,
onafhankelijkhei
d en bezoldiging
Deskundigheid,
samenstelling,
onafhankelijkhei
d en bezoldiging
Deskundigheid,
samenstelling,
onafhankelijkhei
d en bezoldiging

4.1.1
4.1.2
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Toets aspect
- sociale verzekeringspremies betaald door werkgever;
- belastbare en variabele onkostenvergoedingen;
- voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn.
Is in de toelichting op de jaarrekening informatie met betrekking tot de
hoogte en de structuur van de bezoldiging opgenomen van de
individuele bestuurders?:
- toegepaste prestatiecriteria;
- samenvatting van de methode voor het vastellen van het behalen van
de prestatiecriteria;
- de motivatie voor de keuze van de methode.
Worden de persoonlijke leningen aan bestuurders en de goedkeuring
door de RvT vermeld in het jaarverslag?
Zijn in het jaarverslag de transacties vermeld waarbij besluiten zijn
genomen met tegenstrijdige belangen van bestuurders die van materiële
betekenis zijn voor de publieke dienstverlener en/ of voor de
betreffende bestuurder en waarvoor de RvT goedkeuring heeft moeten
geven? Hierbij dienen de volgende zaken moeten worden vermeld:
- de transactie met het tegenstrijdig belang;
- verklaring dat transacties zijn goedgekeurd door de RvT.
Is een reglement opgesteld door de publieke dienstverlener met
betrekking tot de taakverdeling en werkwijze van de Raad van Toezicht?
Is het reglement gepubliceerd op de website van de publieke
dienstverlener?
Is in het jaarverslag een verslag van de RvT opgenomen en voldoet het
verslag aan de inhoudsvereisten volgens de code? ("Tevens worden in
het jaarverslag de specifieke onderwerpen vermeld die worden
voorgeschreven in deze code"):
- 4.1.5 aantalvergaderingen en frequente afwezigheid van leden;
- 4.1.6 toezicht op realisatie van doelstellingen, strategie en daarmee
gepaard gaande risico's, de opzet en werking van de interen
risicobeheersings- en controlemechanismen; (het meerjaren) beleidsplan
en het (financiële) jaarverslag.
- 4.1.8 wijze van zelfevaluatie van de RvT, de afzonderlijke commissies
en de individuele leden.
- 4.1.9 wijze van evaluatie van de RvB en de individuele bestuurders/
directieleden.
Wordt in het jaarverslag opgave gedaan van de personalia van de leden
van de RvT:
- naam;
- geslacht;
- leeftijd;
- beroep;
- hoofdfunctie;
- nevenfuncties binnen de publieke sector en voorts voorzover deze
relevant zijn voor de vervulling van de taak als lid van de RvT;
- tijdstip eerste benoeming;
- de lopende termijn waarvoor hij/ zij is benoemd;
Is een profielschets over de omvang en samenstelling van de RvT
opgesteld?

Website

Is de profielschets van de RvT gepubliceerd op de website van de
publieke dienstverlener?

Jaarverslag

Is door de RvT verantwoording afgelegd in het jaarverslag, wanneer de
samenstelling van de RvT afwijkt van de nagestreefde situatie en wordt
hierin aangegeven hoe en op welke termijn de RvT verwacht dit wel na
te streven?
Is door de RvT een rooster van aftreden opgesteld?

Algemeen

Website

Is het rooster van aftreden gepubliceerd op de website van de publieke
dienstverlener?

Jaarverslag

Voldoet het verslag van de RvT aan de inhoudsvereisten?:
- hoogte van de beloningen van de leden van de raad;
- dat naar het oordeel van de RvT voldaan is aan het expliciete
onafhankelijkheidsvereiste zoals verwoord in 4.2.2 van de code, onder
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§§

Hoofdstuk

Paragraaf

Onderdeel

4.3.4

Raad van
Toezicht

Tegenstrijdige
belangen

Jaarverslag

4.5.1

Raad van
Toezicht

Algemeen

4.5.1

Raad van
Toezicht

4.5.2

Raad van
Toezicht

Samenstelling en
rol 3
kerncommissies
RvT
Samenstelling en
rol 3
kerncommissies
RvT
Samenstelling en
rol 3
kerncommissies
RvT
Functie

Klachtenregeling

Algemeen

Klachtenregeling

Website

Is de klachtenregeling gepubliceerd op de website van de publieke
dienstverlener?

Klachtenregeling

Jaarverslag

Website
publieke
dienstverlener
Website
publieke
dienstverlener

Website

Is in het jaarverslag inzicht verschaft in de hoeveelheid klachten, de aard
van de klachten alsmede de uitkomst van de beoordeling van de
klachten?
Wordt op de website van de publieke dienstverlener inzicht verschaft in
de taak, organisatie, diensten, produkten en de kwaliteit van de
dienstverlening?
Is het jaarverslag van de publieke dienstverlener gepubliceerd op de
website van de publieke dienstverlener?

5.2

De minister,
klant en
samenleving

5.5

De minister,
klant en
samenleving
De minister,
klant en
samenleving
De minister,
klant en
samenleving
De minister,
klant en
samenleving
De minister,
klant en
samenleving
criteria

5.5
5.5
5.6
5.6
32
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Toets aspect
expliciete vermelding van het lid dat er niet aan voldoet.
Zijn in het jaarverslag de transacties vermeld waarbij besluiten zijn
genomen met tegenstrijdige belangen van leden van de RvT die van
materiële betekenis zijn voor de publieke dienstverlener en/ of voor het
betreffende lid en waarvoor de RvT goedkeuring
Zijn door de RvT één of meerdere commissiers gevormd?
(auditcommissie, remuneratiecommissie, selectie- en of
benoemingscommissie?

Website

Zijn de reglementen en de samenstelling van de commissie(s)
gepubliceerd op de website van de publieke dienstverener?

Website

Is in het verslag van de RvT de samenstelling van de afzonderlijke
commissies, het aantal vergaderingen van de commissies en de
belangrijkste besproken onderwerpen opgenomen?

Jaarverslag

Wordt in het jaarverslag inzicht gegeven in het functioneren van de
functie waarlangs de gebruiker om advies wordt gevraagd bij
voorgenomen beslissingen die van majeur belang zijn voor die gebruiker
dan wel waarlangs de gebruiker ongevraagd advies kan geven over het
functioneren van de publieke dienstverlener en de diensten die de
publieke dienstverlener veleent?
Heeft de publieke dienstverlener een klachtenregeling opgesteld?

Website
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