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6. CORPORATE GOVERNANCE
Als bank van en voor de publieke sector heeft de NWB Bank een bijzondere maatschappelijke 

verantwoordelijkheid. In termen van corporate governance betekent dit voor de bank soliditeit 

en transparantie in het ondernemingsbestuur, rekening houdend met de belangen van alle 

stakeholders. De NWB Bank past in dit kader, rekening houdend met het specifieke karakter 

van de bank, de Nederlandse Corporate Governance Code toe, alsook de Code Banken, de 

Gedragsregels uit het pakket ‘Toekomstgericht Bankieren’ van de Nederlandse Vereniging van 

Banken (NVB), de EBA Guidelines on internal governance, de Joint ESMA and EBA Guidelines 

on the assessment of the suitability of members of the management body and key function 

holders en de BIS Guidelines Corporate governance principles for banks.

De raad van commissarissen en de directie zijn 

verantwoordelijk voor een goede corporate governance 

structuur bij de NWB Bank en de naleving daarvan.

NEDERLANDSE CORPORATE 
GOVERNANCE CODE
De Nederlandse Corporate Governance Code is eind 2016 

herzien en bevat principes en best practice-bepalingen 

die de verhoudingen reguleren tussen de directie, de 

raad van commissarissen en de (algemene vergadering 

van) aandeelhouders. Governance heeft te maken 

met besturen en beheersen, verantwoordelijkheid en 

zeggenschap, en toezicht en verantwoording.

De Nederlandse Corporate Governance Code is van 

toepassing op Nederlandse vennootschappen met 

beursgenoteerde aandelen. De NWB Bank is geen 

beursgenoteerde vennootschap en heeft derhalve geen 

wettelijke verplichting om de Nederlandse Corporate 

Governance Code toe te passen. Toch past de NWB Bank 

de code toe met inachtneming van het specifieke kenmerk 

van de bank dat de aandelen uitsluitend in handen kunnen 

zijn van de Nederlandse Staat, waterschappen en andere 

publiekrechtelijke rechtspersonen. De toepassing van 

de Nederlandse Corporate Governance Code is ook in 

overeenstemming met de Nota Deelnemingenbeleid 

Rijksoverheid. Vanwege de two-tier bestuursstructuur 

van de bank en het gegeven dat de aandelen van de 

bank niet gecertificeerd zijn, zijn de principes en de 

best practice-bepalingen met betrekking tot de one-

tier bestuursstructuur en de certificering van aandelen 

buiten beschouwing gelaten. Verder heeft de NWB 

Bank geen beleid vastgesteld voor bilaterale contacten 

met aandeelhouders en is niet geformaliseerd dat 

de voorgedragen directieleden en commissarissen 

aanwezig dienen te zijn tijdens de algemene vergadering 

waar over hun voordracht wordt gestemd. Aangezien 

de NWB Bank uitsluitend aandelen op naam kent, zijn 

de aandeelhouders van de bank bekend. Er wordt een 

aandeelhoudersregister bijgehouden met de namen 

en adressen van de aandeelhouders, de datum van 

verkrijging van de aandelen en het op ieder aandeel 

gestorte bedrag. De bank onderhoudt gedurende het jaar 

rechtstreeks contact met haar aandeelhouders en/of hun 

vertegenwoordigers. Het principe van en de best practice-

bepalingen met betrekking tot de informatieverschaffing 

en voorlichting aan de jaarlijkse algemene vergadering, 

zijn evenmin volledig geformaliseerd. Ten aanzien 

van het beloningsbeleid geldt dat, gezien de relatief 

geringe omvang van de variabele beloningen, geen 

scenarioanalyses zijn uitgevoerd. Ten slotte heeft de  

bank ten aanzien van onafhankelijkheid van leden van  

de directie en van de raad van commissarissen gekozen 

voor toepassing van de criteria uit de EBA Guidelines. 



In 2018 heeft de raad besloten een splitsing aan te brengen 

in de directiefunctie finance & risk, wat heeft geresulteerd 

in een aanpassing van de governance structuur van de 

directie van de NWB Bank. De nieuwe governance houdt in 

dat er een Executive Committee is gevormd, bestaande uit 

de statutaire directieleden CEO, CCO en CFO, alsmede het 

niet-statutaire directielid CRO. De bank sluit hiermee aan 

bij een toenemend gebruik in Nederland van een directie 

met statutaire en niet-statutaire leden. 

Begin 2019 heeft de raad de reglementen (‘charters’)  

van de raad van commissarissen, de auditcommissie,  

de risico commissie en de remuneratie- en benoemings-

commissie geactualiseerd. Deze aanpassingen waren 

voornamelijk ingegeven door een door de bank 

nader uitgevoerde analyse op de op 30 juni 2018 in 

werking getreden herziene EBA Guidelines on internal 

governance 2018. De algemene profielschets van de raad 

van commissarissen is tevens aangepast conform voor-

noemde EBA Guidelines. De voornaamste wijziging in 

de profielschets betreft de aansluiting bij de EBA richt-

snoeren voor onafhankelijkheid. In dat kader heeft de 

raad van commissarissen geoordeeld dat zowel de raad 

als zijn commissies zodanig zijn samengesteld dat er 

voldoende onafhankelijke leden van uitmaken.

Tevens is medio 2018 de charter van de directie aan gepast 

in verband met het gewijzigde governance model met als 

resultaat de vorming van een Executive Committee, zoals 

hierboven beschreven.

TOEKOMSTGERICHT BANKIEREN
Het pakket Toekomstgericht Bankieren bestaat uit drie 

onderdelen: het Maatschappelijk Statuut, de Code Banken 

en de Gedragsregels. Het Maatschappelijk Statuut be schrijft 

de rol die de banken in de samenleving willen vervullen 

en de gedeelde waarden van de bancaire sector. De Code 

Banken borgt een goed bestuur binnen alle Nederlandse 

banken en legt principes vast voor integere en beheerste 

bedrijfsvoering, goed risicobeleid en de inrichting van de 

directie en raad van commissarissen. De Gedragsregels 

bevatten regels voor medewerkers ten aanzien van integere 

en zorgvuldige uitoefening van zijn of haar beroep.

CODE BANKEN

De Code Banken is een vorm van zelfregulering en is van 

toepassing op Nederlandse banken. De code beoogt een 

bijdrage te leveren aan het vertrouwen in banken door 

de samenleving. De principes benadrukken daarom het 

belang van een beheerste en integere bedrijfsvoering van 

banken. De Code Banken bevat de volgende onderdelen:

• beheerste en integere bedrijfsvoering

• principes voor de directie en de raad van

commissarissen

• een adequaat risicobeleid

• adequate auditprocessen

• een zorgvuldig, beheerst en duurzaam

beloningsbeleid

COMPLY-OR-EXPLAIN-STATEMENT 
CODE BANKEN
De NWB Bank onderschrijft het belang van het  

Maat schappelijk Statuut en de Code Banken ten volle 

en leeft de principes van de code na.

GEDRAGSREGELS EN 
BANKIERSEED
De bankierseed (met de daaraan verbonden Gedrags-

regels en het tuchtrechtsysteem) wordt sinds 1 april 2015 

afgelegd door alle medewerkers en externe adviseurs 

die langer dan drie maanden werkzaam zijn bij de bank. 

De (externe) medewerkers zijn door het afleggen van de 

bankierseed, en de ondertekening ervan, onderworpen 

aan de Gedragsregels en het tuchtrecht. De Gedrags-

regels bestaan uit de volgende elementen:

• integriteit en zorgvuldigheid

• zorgvuldige belangenafweging

• belang van de klant centraal stellen

• naleving van de wet– en regelgeving en gedragscodes

• geheimhouding van vertrouwelijke informatie

• openheid en eerlijkheid over eigen gedrag en

het kennen van de eigen verantwoordelijkheid voor

de samenleving

• een bijdrage leveren aan het vertrouwen van de

samenleving in de bank



TOELICHTING OP OVERIGE 
AANDACHTSGEBIEDEN

De volgende paragrafen bevatten een toelichting op 

overige aandachtsgebieden op het gebied van corporate 

governance. Daarbij is vermeld of, en zo ja op welke 

wijze, in de verslagperiode 2018 stappen zijn gezet ten 

opzichte van 2017.

ONDERNEMINGSRAAD 
De NWB Bank heeft een ondernemingsraad (or). De or 

werkt overeenkomstig het reglement or. Dit reglement 

bevat onder meer regels over de samenstelling, zittings-

duur, verkiezing en werkwijze. De or komt in beginsel 

maandelijks bijeen. De bijeenkomsten van de or worden 

ook gebruikt als informeel contactmoment om informatie 

uit te wisselen met de afdeling hrm. Naast deze bijeen-

komsten zijn er in 2018 twee overlegvergaderingen geweest 

tussen de or en een directielid. De afdeling hrm was ook 

aanwezig bij deze overlegvergaderingen. De voorzitter 

van de raad en de voorzitter van de remuneratie- en  

benoemingscommissie hebben samen met twee leden 

van de raad een overlegvergadering tussen directie en  

de or bijgewoond. 

BEHEERSTE EN INTEGERE BEDRIJFSVOERING
De NWB Bank hecht sterk aan haar reputatie van een 

solide en integere bank voor de overheid. Checks & 

balances en integriteit zijn binnen het beheersysteem van 

de bank belangrijke aandachtsgebieden. Daarbij zijn de 

directieleden en commissarissen zich ook bewust van hun 

voorbeeldfunctie voor alle medewerkers van de bank.

GEDRAG EN CULTUUR
De directie bevordert verantwoord gedrag en een 

gezonde cultuur. In 2018 heeft de directie in het hrm-

beleid twee belangrijke aandachtspunten gedefinieerd 

voor de komende jaren, zijnde ‘het naar buiten gericht 

zijn’ en ‘effectief aanspreekgedrag’. Deze aandachts-

punten zijn naar voren gekomen als resultaat van een 

onderzoek naar soft controls. De genoemde aandachts-

punten komen terug in de speerpunten die de bank heeft 

geformuleerd in haar hrm-beleid en dragen bij aan het 

behalen van de doelstellingen van de bank.

De cultuur van de NWB Bank wordt onder meer  

geken   merkt door professionaliteit, betrokkenheid en 

open heid. In 2018 is onder andere aandacht besteed  

aan kennisoverdracht door middel van zogenaamde 

brown bag-sessies, die door de NWB Young 

Professionals georganiseerd zijn. Bij een dergelijke 

sessie geeft een medewerker of een gastspreker een 

presentatie over een actueel en interessant onderwerp. 

Een bijeenkomst vond plaats inzake artificial intelligence 

en een andere brown bag-sessie in het kader van 

diversiteit.

In het kader van gedrag en cultuur wordt gestimuleerd 

frequenter 360 graden-feedback op te halen ter onder-

steuning van de persoonlijke ontwikkeling en om inzicht 

te verkrijgen in het eigen functioneren.

LANGETERMIJNWAARDECREATIE 
De NWB Bank is alert op (markt)ontwikkelingen en de 

(veranderende) behoeften van klanten. Zij speelt daar 

waar mogelijk op in met het aandragen van oplossingen, 

al dan niet in de vorm van nieuwe producten of dienst-

verlening. Op deze manier vergroot de bank haar maat-

schappelijke betrokkenheid als promotional bank. 

Daarbij is de NWB Bank kostenbewust en gebruikt zij 

de AAA/Aaa-ratings om op een goedkope en duurzame 

manier geld aan te trekken voor financiering van de 

publieke sector.

Een voorbeeld van een manier waarop de NWB Bank 

waarde wil creëren op lange termijn, is door actief de 

samenwerking op te zoeken met Invest-NL. De discussie 

in 2017 rond de oprichting van een nieuwe Nationale 

Investerings bank heeft duidelijk gemaakt dat een 

actievere rol van de publiekesectorbanken wordt verwacht 

in de financiering van de publieke investeringsagenda.  

De geplande activiteiten van Invest-NL worden 

nadrukkelijk als complementair gezien aan die van de 

NWB Bank en de bank wil dan ook graag haar (bancaire) 

financiële kennis en expertise delen. Ook kunnen 

eventuele aanvullende financieringsmogelijkheden via  

de balans van de NWB Bank lopen. 



Verder heeft de NWB Bank met BNG Bank en het 

ministerie van Financiën een overeenkomst getekend 

om de mogelijkheden op het gebied van langetermijn-

exportfinanciering te verruimen door opening van een 

CIRR (Commercial Interest Reference Rate)-loket.  

Ook richt de bank zich actief op het aanbieden van  

lange termijnfinanciering voor projecten op het gebied 

van verduurzaming en energietransitie.

KLANTBELANG CENTRAAL
De NWB Bank speelt als promotional bank een belangrijke 

rol in de financiële dienstverlening binnen de Nederlandse 

publieke sector en kan die rol optimaal vervullen als de  

samenleving, in het bijzonder de klant, vertrouwen heeft 

in de organisatie en de integriteit waarmee de bank ten 

opzichte van haar relaties opereert. Bewust, betrokken 

en betrouwbaar zijn dan ook de kernwaarden van de NWB 

Bank. De bank verwacht van medewerkers dat zij deze 

kernwaarden bij de uitoefening van hun functie uitdragen.

Accountmanagement voor kredietrelaties en product-

ontwikkeling hebben een hoge prioriteit. Hierbij staat het 

overbruggen van het kennisverschil tussen de publieke 

sector en de financiële wereld centraal. Dit kennisverschil 

wordt o.a. overbrugd door middel van het organiseren  

van educatieve relatiedagen, dagelijkse nieuwsbrieven, 

wekelijkse rentemonitors en het participeren (als spreker) 

op seminars. Op individueel klantniveau vindt de kennis-

overbrugging plaats middels relatiebezoeken. 

COMPLIANCE EN INTEGRITEIT
In 2018 is de compliancefunctie afgescheiden van de 

afdeling legal, waarbij de functie in de huidige opzet direct 

rapporteert aan de voorzitter van de directie. Deze functie 

is gericht op het bevorderen van, en (doen) toezien op de 

naleving van wet- en regelgeving, alsmede de interne 

procedures en gedragsregels die relevant zijn voor de 

integriteit en de daarmee samenhangende reputatie van 

de organisatie. De taken van de compliancefunctie zijn 

vastgelegd in de Compliance Charter. 

Als onderdeel van het jaarlijkse auditplan verricht de 

internal audit department (iad) compliance audits. 

Daarbij wordt niet alleen getoetst of de bank voldoet aan 

relevante wet- en regelgeving en de interne procedures 

en gedragsregels naleeft, maar wordt ook nagegaan of 

deze procedures en gedragsregels effectief zijn en op de 

juiste wijze worden toegepast binnen de organisatie.

RAAD VAN COMMISSARISSEN
ALGEMEEN
De raad van commissarissen werkt overeenkomstig 

de Supervisory Board Charter. Deze charter bevat 

onder meer regels ten aanzien van de samenstelling, 

taakverdeling en werkwijze. Daarnaast bevat de charter 

bepalingen omtrent tegenstrijdig belang en de omgang 

met de directie en de aandeelhouders.

COMMISSIES
De raad van commissarissen heeft uit zijn midden een 

auditcommissie, risicocommissie en remuneratie- en 

benoemingscommissie samengesteld. 

Auditcommissie
De auditcommissie richt zich op de voorbereiding van 

de besluitvorming van de raad van commissarissen ten 

aanzien van onder meer het ontwerp en de werking 

van de interne financiële controlesystemen; financiële 

informatieverschaffing door de NWB Bank; beoordeling 

van de naleving van alle relevante wet- en regelgeving 

met betrekking tot financiële verslaggeving; de rol en 

het functioneren van de interne accountant; de voor-

bereiding van de bespreking van de jaarstukken, het 

accountantsverslag van de externe accountant en de 

halfjaar cijfers; de relatie met de externe accountant, 

waar onder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid, de 

bezoldiging en eventuele niet-controlewerkzaamheden voor 

de NWB Bank; de financiering van de vennoot schap en de 

toepassingen van informatie- en communicatie technologie.

De auditcommissie werkt overeenkomstig de Audit 

Committee Charter. De auditcommissie komt minstens 

vier keer per jaar bijeen. Daarnaast vergadert de 

audit commissie ten minste eenmaal per jaar buiten 

aanwezigheid van de directie met de externe accountant 

en is er ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid 

van de directie overleg met de interne accountant.



Risicocommissie
Evenals de auditcommissie, heeft de risicocommissie als 

taak de besluitvorming van de raad van commissarissen 

voor te bereiden en advies te geven ten aanzien van 

onder meer risicobeheer en risicobeleid, waarbij 

rekening houdend met niet alleen markt-, krediet- en 

liquiditeitsrisico’s, maar ook systeemrisico’s, reputatie-

risico’s en niet-financiële risico’s, alsmede het ontwerp 

en de werking van de interne risicobeheersings- en 

controlesystemen; risicobereidheid en risicoprofiel; 

het toezicht op de naleving van de relevante wet- en 

regelgeving en het toezicht betreffende risico-

rapportages; de beoordeling (op strategisch niveau) 

of kapitaalallocatie en liquiditeitsbeslag in algemene 

zin in overeenstemming zijn met de goedgekeurde 

risicobereidheid en of de bedrijfsactiviteiten in het 

algemeen passen binnen de risicobereidheid van de  

bank en het herstelplan. 

De risicocommissie werkt overeenkomstig de Risk 

Committee Charter. De risico commissie komt minstens 

vier keer per jaar bijeen. Daarnaast vergadert 

de risico commissie ten minste eenmaal per jaar 

buiten aanwezigheid van de directie met de externe 

accountant en is er ten minste eenmaal per jaar buiten 

aanwezigheid van de directie overleg met de interne 

accountant.

Remuneratie- en benoemings commissie
De remuneratie- en benoemingscommissie heeft als 

taak voorstellen te doen aan de raad van commissarissen 

betreffende het opstellen van de benoemings  procedures 

voor de raad van commissarissen en de directie, de 

periodieke beoordeling van het individuele functioneren 

van de commissarissen en de directieleden, het toezicht 

houden op het beleid van de directie ten aanzien van de 

selectiecriteria en de benoemingsprocedure voor het 

hoger management, het evalueren van het belonings-

beleid, het rechtstreeks toezicht houden op de beloning 

van het senior management (inclusief de leiding gevende 

controlefuncties binnen de bank) en de voor bereiding 

van het remuneratierapport. Deze commissie werkt 

overeenkomstig de Remuneration and Appointment 

Committee Charter.

PROFIELSCHETS
Er is een algemene profielschets opgesteld met als doel 

een richtlijn te bieden voor de samenstelling van de raad 

van commissarissen en de benoeming van zijn leden. 

Deze algemene profielschets is begin 2019 geactualiseerd 

en goedgekeurd door de raad. Naast een algemene 

profielschets wordt voor elke vacature in de raad van 

commissarissen een individuele profielschets opgesteld, 

passend binnen het algemene profiel, voor de dan 

beoogde nieuwe commissaris.

De raad heeft in het afgelopen verslagjaar een 

diversiteits beleid opgesteld voor de samenstelling  

van de raad van commissarissen en de directie.  

Dit beleid is begin 2019 door de raad van commissarissen 

goedgekeurd.

Bij het streven naar diversiteit in de samenstelling is 

de algemene profielschets in lijn gebracht met onder 

andere de statuten en de eisen uit de Nederlandse 

Corporate Governance Code, de Code Banken, de Capital 

Requirements Directive, de EBA Guide to fit and proper 

assessment en de Joint ESMA and EBA Guidelines on 

the assessment of the suitability of members of the 

management body and key function holders. 

De raad van commissarissen bestaat uit zeven leden, 

waarvan vijf mannen en twee vrouwen. Met de voor-

genomen benoeming van Annette Ottolini als opvolgster 

van Peter Glas, zal de raad samengesteld zijn uit vier 

mannen en drie vrouwen waarmee de verhouding man/

vrouw neerkomt op 57/43%, hetgeen voldoet aan de 

wettelijke bepaling van ten minste 30% mannen/vrouwen.



DIRECTIE

Het bestuur van de NWB Bank is in handen van de 

directie. De algemene vergadering benoemt de statutaire 

leden van de directie, op voordracht van de raad van 

commissarissen, voor een periode van vier jaar. Zoals 

hierboven vermeld, is de governancestructuur van de 

directie in 2018 gewijzigd in een Executive Committee. 

Deze bestaat uit vier leden, zijnde de statutaire leden 

CEO, CCO en CFO en het niet-statutaire directielid CRO.

De verschillende verantwoordelijkheden van de leden  

van de Executive Committee staan vermeld op de website 

en op pagina’s 13 en 14 van dit jaarverslag. 

Zoals hiervoor vermeld, heeft de raad een diversiteits-

beleid opgesteld waarin zowel richtlijnen zijn opgenomen 

voor de samenstelling van de raad van commissarissen 

als voor de directie. 

De verdeling man/vrouw in de statutaire directie is thans 

tweederde/eenderde, waarmee de bank voldoet aan 

de wettelijke bepaling ten aanzien van de evenwichtige 

verdeling van mannen en vrouwen van ten minste  

30% mannen en ten minste 30% vrouwen. 

Voor iedere vacature binnen de directie wordt een 

individuele profielschets opgesteld. In een dergelijke 

profiel schets worden onder andere expertise en 

competenties opgenomen. Wat betreft de expertise 

moet elk directielid onder meer kennis hebben van de 

financiële sector in het algemeen en de bankensector  

in het bijzonder, de sociale functies van de bank en  

de belangen van alle stakeholders.

Voor de werkwijze van de directie is in 2018 met de 

gewijzigde governancestructuur de Executive Committee 

Charter opgesteld. Deze charter bevat onder meer 

regels met betrekking tot de taakverdeling, werkwijze en 

besluit vorming. Daarnaast bevat de charter bepalingen 

ten aanzien van gedrag en cultuur, de omgang met en 

de wijze van informatieverschaffing aan de raad van 

commissarissen, het beloningsbeleid en tegenstrijdig 

belang. 

PERMANENTE EDUCATIE

De NWB Bank acht permanente educatie van groot belang. 

In dat kader zijn in 2018 ten behoeve van de leden van de 

raad van commissarissen en directie wederom presentaties 

door externe deskundigen verzorgd. In 2018 is er aandacht 

besteed aan de thema’s sociale woningbouw en herziene 

richtlijn betaaldiensten PSD2 (Payment Services Directive). 

Daarnaast is in de auditcommissie een presentatie  

gegeven over de potentiële impact van IFRS 9/ECL  

onder NL GAAP, en is in de risicocommissie middels een  

presentatie nader ingezoomd op de gevolgen van een  

harde Brexit met betrekking tot het afsluiten van nieuwe 

clearingtransacties vanaf 30 maart 2019.

Verder hebben de directieleden in 2018 diverse trainings-

programma’s en/of -sessies gevolgd, onder meer op  

het gebied van Security Awareness, Renewable Energy,  

International Program for Financial Institutions  

Executives (IE Business School - Madrid) en Impact 

Investments.

Beoogde nieuwe commissarissen en directieleden  

volgen een introductieprogramma, waarbij onder andere 

aandacht wordt besteed aan bankspecifieke  

kredietverlening en fundingonderwerpen, financiële 

aspecten inclusief de toezichtrechtelijke kaders, risk 

management-onderwerpen, compliance, integriteit en  

de it-infrastructuur. 

INTERNAL AUDIT
De internal audit-functie van de NWB Bank is belegd 

bij de interne accountantsdienst. De iad controleert en 

toetst onafhankelijk, deskundig en objectief de interne 

beheersing van de risico’s die samenhangen met de 

(bedrijfs)activiteiten. De iad werkt overeenkomstig 

de van toepassing zijnde beroeps- en gedragsregels 

van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie 

van Accountants en het Instituut van Internal Auditors 

Nederland, hetgeen nader is uitgewerkt in een intern 

stelsel van kwaliteitsbeheering.



Het hoofd van de iad rapporteert primair aan de voor  zitter 

van de directie en heeft tevens een rapportage lijn naar de 

voorzitter van de auditcommissie. Het hoofd van de iad 

neemt deel aan vergaderingen van de auditcommissie  

en de risicocommissie. 

In 2018 heeft één keer een trilateraal overleg 

plaatsgevonden met de externe accountant en de 

toezichthouders DNB en de ECB. Dit is in lijn met de 

Code Banken. Tijdens dit overleg vindt uitwisseling 

van inzichten plaats op het gebied van risicoanalyse, 

bevindingen en het auditplan.

Op verzoek van de directie kan het hoofd van de iad, als 

niet-stemmend lid, participeren in stuurgroepen van - 

van strategisch belang zijnde - projecten. Daarbij gaat  

de iad na of relevante beweringen en geleverde 

prestaties van de bank in het hoofdstuk Directieverslag 

onder ‘De duurzame waterbank’ verifieerbaar zijn.  

MVO is een geïntegreerd onderdeel van de bedrijfs-

voering van de NWB Bank. Hierbij hoort transparante 

verantwoording over MVO-prestaties. 

BELONINGSBELEID
Het beloningsbeleid voor directie en medewerkers is 

in lijn met nationale en internationale regelgeving. 

Het beloningsbeleid is goedgekeurd door de raad 

van commissarissen en wordt voor de medewerkers 

twee jaarlijks geëvalueerd met de remuneratie- en 

benoemings commissie. In 2018 is het beloningsbeleid 

voor medewerkers door de directie en raad geëvalueerd 

en is, mede gezien de maatschappelijke discussies 

en het zijn van een promotional bank, besloten om de 

variabele beloning voor medewerkers om te zetten in  

een vaste beloning. 

Het beloningsbeleid voor directie wordt iedere vijf jaar 

geëvalueerd door de algemene vergadering. Begin 2019 

zal een nader in te stellen aandeelhouderscommissie 

zich buigen over het beloningsbeleid voor directie. 

De evaluatie staat geagendeerd voor de algemene 

vergadering van 2020.

Een nadere toelichting op het beloningsbeleid is 

opgenomen in het remuneratierapport van dit jaarverslag.

OVERIGE ASPECTEN  
CORPORATE GOVERNANCE
IN CONTROL-STATEMENT
De statutaire directie is van mening dat in het verslagjaar 

de interne risicobeheersings- en controlesystemen naar 

behoren hebben gewerkt en dat het directieverslag in 

voldoende mate inzicht geeft in de werking hiervan. Er 

zijn geen materiële risico’s en onzekerheden die relevant 

zijn ter zake van de verwachting van de continuïteit van 

de vennootschap voor een periode van twaalf maanden 

na opstelling van het verslag. De interne risicobeheer-

sings- en controlesystemen geven een redelijke mate 

van zekerheid dat de financiële verslaggeving geen on-

juistheden van materieel belang bevat. De onderbouwing  

van het in control-statement is opgenomen in de  

paragraaf risk governance van het directieverslag en  

de paragraaf risico management van de jaarrekening.

VERKLARING VAN DE DIRECTIE
De statutaire directie verklaart dat, voor zover haar 

bekend, de jaarrekening een getrouw beeld geeft van 

de activa, de passiva, de financiële positie en de winst 

van de bank. Naar de huidige stand van zaken is het 

gerechtvaardigd dat de financiële verslaggeving is 

opgesteld op going concern-basis. Daarnaast verklaart 

de statutaire directie dat, voor zover haar bekend, het 

directieverslag een getrouw beeld geeft van de bank 

omtrent de toestand op de balansdatum, de gang van 

zaken gedurende het boek jaar, waarvan de gegevens 

in de jaarrekening zijn opgenomen en dat in het 

directieverslag de wezenlijke risico’s waarmee de bank 

wordt geconfronteerd, zijn beschreven.

Den Haag, 15 maart 2019

Statutaire directie

Lidwin van Velden

Melchior de Bruijne

Frenk van der Vliet 
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