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Inleiding 
 

In dit document is de toezichtvisie van de raad van commissarissen (de ‘rvc’) van NWB Bank 

beschreven. De rvc en zijn commissies hebben daarnaast ieder een eigen reglement (‘charter’), 

waarin onder meer de taken, werkwijze en samenstelling van de rvc en zijn commissies is 

neergelegd (alsmede bepalingen omtrent omgang met de directie en aandeelhouders en een 

passage over tegenstrijdige belangen). 

 

1. Doelstelling van NWB Bank 

Als bank van en voor de publieke sector met bijzondere aandacht voor water en duurzaamheid, 

passende financiering te kunnen verstrekken aan organisaties en projecten in de publieke 

sector. 

 

2. Visie van de rvc 

De rvc hanteert bij de uitvoering van zijn werkzaamheden een proactieve positief-kritische  

houding op basis van vertrouwen waarbij de rvc zijn kennis en ervaring (“blik van buiten”) inzet 

en ter beschikking stelt aan de bank en in het bijzonder de directie. De rvc houdt toezicht vanuit 

een signalerende functie zonder dat wordt getreden in de besturende of uitvoerende taken van de 

directie. De rvc wil niet alleen volgend zijn als toezichthouder maar is nadrukkelijk ook proactief 

en agendeert eventueel zelf onderwerpen en thema’s. 

 

3. Governance beliefs 

De rvc besteedt bij zijn toezicht aandacht aan het uitoefenen van zijn wettelijke, toezicht-

houdende/controlerende en adviserende taken en zijn werkgeversrol. Hierbij heeft de rvc vanuit 

een sterk omgevingsbewustzijn oog voor een steeds veranderende maatschappelijke context. 

Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de rvc zich naar de belangen van de NWB 

Bank met speciale aandacht voor: 

• langetermijnwaardecreatie en een evenwichtige afweging van de belangen van bij de bank 

betrokken stakeholders zoals klanten, financiers, aandeelhouders en medewerkers.  

• de dienstbaarheid voor de publieke zaak en de voor de onderneming relevante 

maatschappelijke aspecten van duurzaam ondernemen, waaronder de beheersing van 

duurzaamheidsrisico’s voortvloeiend uit o.a. klimaatverandering en biodiversiteitsverlies.  

• het borgen van het robuuste business model van de bank (hoge kredietwaardigheidsrating 

en status van promotional bank). 

• het borgen van een integere en beheerste bedrijfsvoering, waaronder de effectiviteit van 

de interne risicobeheersings- en  controlesystemen. 

 

Op deze wijze beoogt de rvc bij te kunnen dragen aan het realiseren van de doelstellingen 

van de bank en aan ‘good governance’, zodat NWB Bank op prudente wijze uitvoering kan 

geven aan het beleid en verantwoording kan afleggen over het gevoerde beleid aan haar 

stakeholders. 

 


