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Probleemstelling
Binnen de RvT kwam de vraag op over de periode waarop de eerste rapportage betrekking moet hebben. De
voorkeur van de RvT gaat uit naar een referentieperiode van 1 juli tot 31 december 2014, omdat de RvT per 1
juli is geïnstalleerd en de leden vanaf dat moment benoemd zijn. Maar omdat de bevindingen ook gebaseerd
zijn op documenten en bronnen met betrekking tot het eerste halfjaar 2014, waren er ook geluiden die pleiten
voor het gehele verslagjaar als referentieperiode.
Overwegingen van de klankbordgroep
Overgangsjaar
Het jaar 2014 is een overgangsjaar. Deze RvT bestaat per 1 juli 2014 en de leden zijn vanaf dat moment
benoemd. De RvT heeft vanaf deze datum de verantwoordelijkheden kunnen nemen.
Feitelijke installatie
Feitelijke installatie is per moment goedkeurende verklaring DNB en die datum kan in andere situaties dan
deze, waarin de goedkeuring DNB blijkbaar tijdig voor 1 juli 2014 is verkregen, mogelijk na de beoogde
aanstelling per 1 juli 2014 liggen. In de rapportage van de RvT zal worden aangegeven op welk moment de RvT
met de werkzaamheden heeft kunnen starten en de verantwoordelijkheid heeft kunnen nemen.
In de verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden is weer te geven
welke stappen zijn doorlopen en welk goedkeuringsmoment DNB van toepassing was voor de formele start.
Waarnemingen in de periode voor 1 juli 2014
De verantwoordelijkheden kunnen pas worden genomen vanaf de feitelijke aanstelling, in dit geval 1 juli 2014.
In de meeste gevallen zullen echter ook bepaalde observaties of gebeurtenissen van voor de
benoemingsdatum bij het toezicht worden betrokken. Ook kan de RvT (en dat is zelfs aan te raden) beoordelen
hoe het bestuur opvolging heeft gegeven aan eerdere aanbevelingen van de visitatiecommissie.
Uitoefening bevoegdheden, referentieperiode
De RvT heeft pas bevoegdheden kunnen uitoefenen na goedkeuring DNB. De feitelijke uitoefening van de
bevoegdheden kan niet liggen voor datum goedkeuring DNB en zeker niet voor 1 juli 2014.
De referentieperiode kan in dit geval worden aangeduid als de periode 1 juli 2014 tot 31 december 2014, maar
aangetekend dient te worden dat de feitelijke uitoefening van de bevoegdheden zich ook kunnen uitstrekken
over een periode na 31 december 2014. Zo keurt de RvT de jaarrekening 2014 goed op een datum in 2015.
Voorts kan de situatie van toepassing zijn dat in het verslagjaar een reguliere herbenoeming van een lid van de
RvT heeft plaats gevonden. Het in het jaar vertrokken lid zal dan niet meer de bevoegdheid uitoefenen van bijv.
goedkeuring jaarrekening, en het aangetreden lid juist wel.
Geformuleerde reactie
De RvT kan alleen verantwoording nemen vanaf het moment van daadwerkelijke installatie en verantwoording
afleggen over de periode vanaf deze installatie. In dit geval is dat 1 juli 2014. Als goedkeuring door DNB op een
latere datum heeft plaatsgevonden dan geldt die datum.
De referentieperiode kan in dit geval worden aangeduid als de periode 1 juli 2014 tot 31 december 2014, maar
de feitelijke bevoegdheden kunnen zich ook uitstrekken over een periode na 31 december 2014 en de RvT kan
ook bepaalde observaties of gebeurtenissen van voor 1 juli 2014 in het toezicht hebben betrokken. Dit dient uit
de rapportage of verslag van de RvT te blijken.

