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De Nederlandse corporate governance code (hierna: de Code), zoals die per 1 januari 2017 in werking is getreden, 
richt zich op de governance van beursgenoteerde vennootschappen en geeft een richtsnoer voor effectieve 
samenwerking en bestuur. Hoewel Oost NL geen beursgenoteerde vennootschap is, zijn de directie en Raad van 
Commissarissen van Oost NL van opvatting dat de Code op onderdelen betekenisvol is voor een goede corporate 
governance. Het jaar 2017 is daarom vooral oriënterend geweest en voor volgend jaar willen we een en ander nader 
uitwerken. In deze paragraaf geeft Oost NL aan op welke wijze en in welke mate zij invulling geeft aan de naleving 
van de Code.  De Code zelf is onderverdeeld in vijf hoofdstukken: 
 

I. Lange termijn waardecreatie; 

II. Effectief bestuur en toezicht; 

III. Beloningen; 

IV. Algemene vergadering; 

V. One-tier bestuursstructuur. 

 
Per hoofdstuk geeft de Code principes en nader uitgewerkte best practice bepalingen. Oost NL past de principes en 
best practices van de Code toe voor zover deze van toepassing zijn op een organisatie van onze omvang en 
inrichting. De governance van Oost NL is gebaseerd op de statuten waarin het verlichte structuurregime wordt 
gevolgd, de door de aandeelhouders verstrekte aandeelhoudersinstructie, diverse reglementen en in de Code 
opgenomen principes en best practice bepalingen. Er volgt een beschouwing op de codehoofdstukken, de 
bijbehorende principes en de daaraan gekoppelde best practice bepalingen.  

Over de naleving en handhaving van de Code wordt jaarlijks gerapporteerd in het jaarverslag. 

Lange termijn waardecreatie 

Voor wat betreft lange termijn waardecreatie verwijzen we naar pagina 14-15 van ons jaarverslag 2017.  
In het jaarverslag rapporteert de directie over de werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem. 
Dit systeem is binnen Oost NL bij de medewerkers bekend. Periodiek wordt hierover (via de auditcommissie) aan de 
Raad van Commissarissen gerapporteerd. Eveneens wordt een risicomanagementrapport opgesteld dat wordt 
besproken met de Raad van Commissarissen. 

Oost NL heeft geen interne audit functionaris, omdat naar de mening van de directie en Raad van Commissarissen 
de mitigerende werking van deze functie niet opweegt tegen de aanvullende kosten die hiermee gepaard gaan. 
Met betrekking tot de rol van de Raad van Commissarissen leven we de in de Code vermelde best practice 
bepalingen na. Het jaarverslag verschijnt standaard met een verslag van de Raad van Commissarissen. 

Betreffende de rol, benoeming, beloning en beoordeling van het functioneren van de externe accountant leven we 
de bepalingen uit de Code na. De externe accountant bevragen we standaard in de Raad van Commissarissen en in 
de algemene vergadering over zijn verklaring ten aanzien van de betrouwbaarheid van de jaarrekening. Voorts 
rapporteren de directie en de Raad aan de algemene vergadering over de onafhankelijkheid van de externe 
accountant. De directie en de Raad brengen een weloverwogen voordracht uit tot benoeming van een externe 
accountant. Hiertoe maken directie en Raad periodiek, ten minste eenmaal in de vier jaar, een grondige 
beoordeling van het functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten waarin deze accountant 
functioneert. De benoeming van de externe accountant door de algemene vergadering vindt jaarlijks opnieuw 
plaats. 

Ten aanzien van de uitvoering van de werkzaamheden van de externe accountant worden de best practice 
bepalingen nageleefd, met uitzondering van hetgeen hierna wordt toegelicht. De externe accountant heeft niet 
een concept auditplan besproken met het bestuur, noch is een dergelijk plan aan de auditcommissie voorgelegd. 
Echter, tijdens de interimcontrole is het auditplan met de finance afdeling van Oost NL besproken. We hebben het 
voornemen om dit in 2018 nader vorm te geven. De externe accountant wordt niet betrokken bij de inhoud en 
publicatie van andere financiële berichten dan de jaarrekening. Verder is er geen behoefte geweest aan een overleg 
tussen de auditcommissie en de accountant zonder aanwezigheid van de directie. Bevindingen van de externe 
accountant worden opgenomen op in het accountantsverslag . Dit accountantsverslag wordt besproken tijdens 
een raadsvergadering waarbij de externe accountant (actief) aanwezig is. De externe accountant rapporteert 
datgene wat hij onder de aandacht van de directie en de Raad wil brengen over zijn controle van de jaarrekening en 
de daaraan gerelateerde controles. 
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Effectief bestuur en toezicht 

De Raad van Commissarissen heeft een profielschets opgesteld voor zijn omvang en samenstelling, rekening 
houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de 
commissarissen. In de profielschets is tevens het diversiteitsbeleid voor de samenstelling van de Raad van 
Commissarissen en onafhankelijkheids-criteria voor de commissarissen opgenomen. Van elke commissaris worden 
in het jaarverslag de personalia opgenomen als genoemd in best practice bepaling 2.1.2 van de Code. De Raad 
bestaat thans uit 4 mannen en 1 vrouw. Deze verdeling voldoet niet aan het wettelijke streefcijfer voor de  
verhouding man-vrouw en het eigen streven, zoals opgenomen in de profielschets, naar een gemengde 
samenstelling met betrekking tot geslacht. In 2017 is de heer Schepers afgetreden. Bij de werving voor deze 
vacature is er uitdrukkelijk aandacht geweest voor werving van vrouwelijke kandidaten en zijn mogelijk geschikte 
vrouwelijke kandidaten actief benaderd. Na gesprekken met zowel mannelijke als vrouwelijke kandidaten is de 
heer Klein Essink benoemd tot commissaris aangezien zijn ervaring en kwaliteiten het beste aansloten bij de 
profielschets. Bij toekomstige (nieuwe) benoemingen zal de vennootschap wederom streven naar verdere 
verbetering van de balans man / vrouw. Alle commissarissen zijn onafhankelijk zoals bedoeld in de Nederlandse 
Corporate Governance Code. Dit wordt eveneens in het verslag van de Raad van Commissarissen vermeld. 

De directie van Oost NL is éénhoofdig, als gevolg waarvan geen doelstellingen bestaan ten aanzien van diversiteit 
van het bestuur. Vanwege de reeds eerder gesloten arbeidsovereenkomst met de directeur van Oost NL is de best 
practice bepaling die stelt dat een bestuurder voor een periode van maximaal vier jaar wordt benoemd thans niet 
toepasbaar. Bij Oost NL geschiedt de benoeming van bestuurders door de algemene vergadering. Commissarissen 
worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen daarna maximaal één keer worden herbenoemd voor 
een periode van vier jaar. Bij benoeming of herbenoeming wordt de profielschets in acht genomen. De Raad van 
Commissarissen heeft een rooster van aftreden vastgesteld waarin zoveel mogelijk wordt voorkomen dat 
commissarissen gelijktijdig aftreden. Het rooster van aftreden is op de website van de vennootschap geplaatst. 
Tevens heeft de Raad van Commissarissen een competentiematrix opgesteld om balans te houden in benodigde 
deskundigheid en ervaring binnen zijn gelederen. De Raad van Commissarissen kent een remuneratiecommissie, 
welke tevens fungeert als selectie- en benoemingscommissie. Deze commissie is onder andere belast met  

de voorbereiding van de besluitvorming van de raad van commissarissen omtrent selectie en benoeming van  
commissarissen. De Raad van Commissarissen, onder leiding van de voorzitter, heeft ten minste eenmaal per jaar 
buiten aanwezigheid van de directie een open gesprek over zowel zijn eigen functioneren (en gewenste 
competenties), het functioneren van de afzonderlijke commissies van de Raad en dat van de individuele 
commissarissen en de directie. 

Het reglement van de Raad van Commissarissen is vooralsnog geïncorporeerd in de statuten van Oost NL. Oost NL 
is voornemens om in 2018 een separaat reglement voor de Raad van Commissarissen op te stellen, welk reglement 
tevens zal voorzien in reglementen voor de ingestelde commissies. Van de drie in de Code genoemde commissies 
(audit, remuneratie, selectie & benoeming) kent Oost NL er twee: de audit- en remuneratiecommissie. De 
remuneratiecommissie fungeert tevens als selectie- en benoemingscommissie.  De controller en de directie maken 
geen deel uit van de auditcommissie, wel zijn ze als gast aanwezig bij de  commissievergaderingen. De door de 
commissies voorbereide besluiten worden ter besluitvorming voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. 

De voorzitter van de Raad van Commissarissen voldoet aan hetgeen de Code van hem verlangt, op benoeming van 
een vice-voorzitter na. Oost NL kent een corporate secretary team, welk team ook de Raad van Commissarissen  
ondersteunt. Elke nieuw benoemde commissaris volgt een introductieprogramma waarbij het hele 
managementteam wordt betrokken. Er wordt ook overigens voldaan aan het principe omtrent besluitvorming en 
functioneren van het bestuur en de Raad van Commissarissen en de bijbehorende best practices. 

De kernwaarden van Oost NL zijn “integer”, “vindingrijk” en “betrokken”. Deze kernwaarden zijn vastgesteld door 
de directie en dragen bij aan een cultuur gericht op lange termijn waardecreatie. De kernwaarden zijn besproken 
met de Raad van Commissarissen. Aan deze kernwaarden is door het management betekenis gegeven door het 
benoemen van de bijbehorende houding en het gedrag (competenties). De kernwaarden en de competenties 
komen bij de medewerkers jaarlijks terug in de gesprekkencyclus tussen medewerkers en leidinggevenden. Binnen 
Oost NL kan en mag een ieder een ander aanspreken (op een positief kritische wijze) op de ervaren houding en/of 
het ervaren gedrag. Daarnaast is binnen Oost NL een Gedragscode Integriteit vastgesteld in samenwerking met de 
ondernemingsraad. Deze gedragscode is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen en de directie. In het 
overleg met de ondernemingsraad wordt ook gesproken over gedrag en cultuur binnen Oost NL. 
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Voor het geval van het vermoeden van een misstand of een integriteitsschending is een klokkenluidersregeling 
vastgesteld, welke is geplaatst op de interne website van Oost NL. Door Oost NL is een van de commissarissen, 
mevrouw Habes, aangewezen als vertrouwenspersoon ten behoeve van de klokkenluidersregeling. De regeling 
voorziet in bescherming van medewerkers tegen gevolgen van een melding.    

Verder kent Oost NL een klachtenprocedure voor externe relaties. Indien een klacht wordt ingediend, wordt deze in 
eerste instantie behandeld door de directie. Indien een klacht naar onvoldoende tevredenheid is afgehandeld door 
de directie heeft de indiener van de klacht de mogelijkheid om zich te wenden tot een onafhankelijke deskundige. 
Ook overigens wordt voldaan aan hetgeen de Code stelt omtrent misstanden en onregelmatigheden. Oost NL 
houdt zich aan wat in de code is gesteld ten aanzien van de belangenverstrengeling tussen de vennootschap 
enerzijds, en de directie en de commissarissen anderzijds.  

In 2017 is geen sprake geweest van een dergelijke belangenverstrengeling. Mocht belangenverstrengeling aan de 
orde zijn, dan wordt hierover gerapporteerd in het jaarverslag. De statuten bevatten regels voor de wijze waarop 
omgegaan wordt met tegenstrijdige belangen van directeuren en commissarissen, waaronder begrepen een 
meldingsplicht voor directeuren en commissarissen bij kennisneming van een tegenstrijdig belang. Zoals in de 
winst- en verliesrekening nader is geduid, ontvangt Oost NL jaarlijks subsidies van diverse van haar 
aandeelhouders. Voor het overige is er geen sprake van transacties tussen Oost NL en haar aandeelhouders. 
Hetgeen in de Code is vermeld omtrent overname-situaties is op Oost NL niet van toepassing omdat Oost NL geen 
beursgenoteerd bedrijf is en haar statuten een kwaliteitseis bevatten voor de aandeelhouders alsmede een 
blokkeringsregeling op grond waarvan aandelen slechts kunnen worden overgedragen nadat deze te koop zijn 
aangeboden aan de medeaandeelhouders. 

Beloningen 

Oost NL stemt het beloningsbeleid met haar aandeelhouders af en houdt zich aan de normen die binnen de 
overheid gelden. Het beloningsbeleid geldt zowel voor de medewerkers als voor de directie. Oost NL volgt de Code, 
voor zover van toepassing, waar het de hoogte, samenstelling, vaststelling en openbaarmaking van de bezoldiging 
van de directie betreft. De beloning van de directie wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen. 
Volledigheidshalve zij ook vermeld dat de directie, de commissarissen en de medewerkers geen aandelenbezit 
hebben, noch in Oost NL, noch in de participaties van de business unit Capital, noch direct, noch indirect.  

De bezoldiging van de commissarissen wordt op grond van de statuten van Oost NL vastgesteld door de algemene 
vergadering, waarbij statutair is bepaald dat de uitgangspunten van de Wet normering topinkomens als maximum 
hebben te gelden. 

Algemene vergadering 

Oost NL volgt de Code zoveel mogelijk waar het betreft de algemene vergaderingen. Voorstellen tot goedkeuring 
door de algemene vergadering worden schriftelijk toegelicht. Op de agenda wordt vermeld welke punten ter 
bespreking en welke punten ter besluitvorming zijn. Commissarissen zijn niet aanwezig tijdens de algemene 
vergadering waarin over hun voordracht wordt gestemd. De externe accountant woont de algemene vergadering 
bij waarin de jaarrekening wordt behandeld en is bevoegd daarin het woord te voeren. De externe accountant kan 
over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de algemene vergadering. 
De directie en de Raad van Commissarissen dragen zorg voor een adequate informatievoorziening en voorlichting 
aan de algemene vergadering. 

Bij Oost NL nemen (afgevaardigden van) alle aandeelhouders deel aan de besluitvorming in de jaarlijkse algemene 
vergadering. Mocht dit nodig zijn, zal Oost NL de aandeelhouders de mogelijkheid geven om voorafgaand aan de 
algemene vergadering stemvolmachten respectievelijk steminstructies te verstrekken aan een onafhankelijke 
derde. De aandeelhouders kunnen met alle andere aandeelhouders communiceren en stemmen naar eigen inzicht. 
Bij Oost NL is er geen sprake van financieringspreferente aandelen, institutionele beleggers danwel certificering 
van aandelen. De Code wordt op deze onderdelen dan ook niet toegepast. 

Onetier bestuursstructuur 

Bij Oost NL is sprake van een (eenhoofdige) directie en een Raad van Commissarissen, zodat de Code niet wordt 
toegepast voor zover het gaat om een one-tier bestuursstructuur. 


