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Voorwoord 
 

Hierbij treft u de beleidsnota Verbonden partijen / Good Governance aan. 

Het schrijven van deze nota is ingegeven door de actuele ontwikkeling dat waterschappen 

voor de uitvoering van hun taak steeds vaker te maken krijgen met de noodzaak tot 

samenwerking met andere partijen, omdat volledige taakuitvoering binnen de eigen 

organisatie niet haalbaar blijkt dan wel onvoldoende perspectief biedt.  

 

Ook uit het Bestuursakkoord Water blijkt dat in de nabije toekomst een toename aan 

samenwerkingsverbanden zal ontstaan. 

Het gaat zowel om publiek/ publieke samenwerking als publiek/ private samenwerking, 

waarbij juridisch zelfstandige entiteiten met direct financieel en bestuurlijke belang 

(verbonden partijen) worden opgericht. 

Het aangaan van nieuwe verbonden partijen en het onderhouden van een effectieve 

sturingsrelatie (good governance) met bestaande verbonden partijen zijn belangrijke 

bestuurskundige vraagstukken. 

Wie heeft nu precies welke rol bij het aangaan van een nieuwe verbonden partij en wie stelt 

daarbij de bestuurlijke kaders? In deze beleidsnota blijkt welke rol het algemeen bestuur 

daarbij speelt en wat is voorbehouden aan het dagelijks bestuur. 

Een effectieve sturing van verbonden partijen is een belangrijk onderdeel van het 

bestuursmodel waarbij het sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht houden op een 

evenwichtige wijze binnen het bestuursmodel zijn verdeeld. In deze beleidsnota wordt 

aangegeven welke bestuurlijke kaders het algemeen bestuur stelt voor de relatie met 

verbonden partijen, waarbij het dagelijks bestuur voldoende ruimte krijgt voor de aansturing 

en beheersing van de taakuitvoering door verbonden partijen. Tevens wordt ingegaan op de 

verantwoording van het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur, die een 

toezichthoudende rol heeft. 

Een effectieve sturingsrelatie voor verbonden partijen betekent dat zowel bestuurders als 

ambtenaren er zich van bewust zijn hoe het governancemodel er uit ziet, hoe de 

verschillende rollen in elkaar grijpen en wat de do’s en don’ts zijn ten aanzien van de 

persoonlijke invulling van die rollen. Alleen dan is een goede bestuurlijke inbedding 

gewaarborgd. 

Wij gaan er van uit dat deze beleidsnota, die door Waterschap Aa en Maas en Waterschap 

De Dommel gezamenlijk is opgesteld, een goede bijdrage levert aan de bestuurlijke 

inbedding van de governance van verbonden partijen. We zijn voorts van plan om een 

workshop te organiseren ter bevordering van een goede rolinvulling door betrokken 

bestuurders en ambtenaren.  
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1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 
De tijden zijn veranderd. Niet alleen zijn de opgaven waar ons waterschap voor staat 

toegenomen, maar heeft het waterschap steeds vaker partners nodig om zijn taken 

kostenefficiënt en goed uit te voeren. De samenwerking met andere Noord-Brabantse 

waterschappen wordt geïntensiveerd onder het motto “winnend samenwerken” en ook de 

samenwerking met andere partners in de publieke sector wordt steeds belangrijker. 

Samenwerking is geen doel op zich maar moet doelgericht zijn. Vooraf nadenken over de 

keuzes die het waterschap daarbij maakt – inclusief de rol en positie van de deelnemers aan 

die samenwerking – is belangrijk, evenals het afleggen van verantwoording over dit “bestuur 

op afstand”. 

 
Doelstelling van deze beleidsnota is om meer transparantie en concrete kaders te 
scheppen met betrekking tot zowel bestaande als nieuwe verbonden partijen. Tevens 
wordt ruim aandacht besteed aan belangrijke governance aspecten, kaderstellende 
afspraken daaromtrent en de daarbij behorende rolverdeling. De beleidsnota is 
opgesteld in samenspraak tussen Waterschap Aa en Maas en Waterschap De Dommel 
en mede afgestemd op die van andere waterschappen. 
 

 

1.2 Verbonden partijen 
Het Waterschapsbesluit (artikel 4.1.) geeft de volgende definitie van “verbonden partij”: Een 

privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin het waterschap een bestuurlijk en 

een financieel belang heeft. 

 

Onder bestuurlijk belang wordt zeggenschap verstaan, hetzij uit hoofde van 

vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht. 

Financieel belang betreft een aan een verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat 

niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat respectievelijk het bedrag waarvoor 

aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. 

Verbonden partijen worden niet geconsolideerd in de begroting en de jaarverslaggeving van 

het waterschap. 

 

De aan het begrip “verbonden partij” gestelde eis van - direct - bestuurlijk1 en financieel2 

belang betekent dat een aantal - qua aansturing en financiële risico’s vergelijkbare - partijen 

formeel gezien geen verbonden partij zijn. In deze beleidsnota wordt de keuze gemaakt om 

het begrip “verbonden partij”– in de begrotingsparagraaf / beleidsnota – incidenteel breder
3
 

mee te nemen en dus ook in geval het waterschap een belangrijk indirect bestuurlijk belang 

heeft. Het gaat daarbij dan om een verbonden partij die (publieke) dienstverlening verzorgt 

die beslissend is voor het realiseren van een bestuurlijk doel. 

                                                                 
1
 Een benoemingsrecht, een voordrachtrecht of een deelname van een bestuurder/ ambtenaar op persoonlijke 

titel in een bestuur levert formeel geen verbonden partij op. 
2
 Bij leningen, garantstell ingen en exploitatiesubsidies is er dus geen sprake van een “verbonden partij”.  

3
 De juridische bevoegdheden en aansprakelijkheden kunnen in geval van brede  toepassing van het begrip 

verbonden partij wat anders l iggen dan bij verbonden partijen met een direct bestuurlijk en financieel belang. 
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Indien uitsluitend sprake is van een financieel belang dan moet dit wettelijk gezien terug 

komen bij het weerstandsvermogen4 zoals jaarlijks weergegeven in de programmabegroting; 

is uitsluitend sprake van een bestuurlijk belang dan komt dit terug bij een programma/ 

product. 

1.3 Het belang van verbonden partijen 
Belang waterschap 

Het is vanuit bestuurlijk, beleidsmatig en financieel oogpunt van belang dat in de begroting 

en in de jaarstukken van het waterschap aandacht wordt besteed aan derde rechtspersonen 

waarmee het waterschap een bestuurlijke en financiële band heeft. Verbonden partijen 

voeren vaak beleid uit dat het waterschap in principe ook zelf zou kunnen (blijven) uitvoeren. 

Het waterschap draagt een deel van zijn taak over aan een verbonden partij. 

Het waterschap blijft uiteindelijk wel zelf verantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde 

doelstellingen van de programma’s. Een ander belang dat het waterschap bij het verkrijgen 

van inzicht in verbonden partijen heeft, betreft de kosten en de mogelijke financiële risico’s 

van de verbonden partijen. 

 

Belang verbonden partij 

Het belang van de verbonden partij zelf moet eveneens goed worden behartigd. Er is vaak 

sprake van een vermenging van publiek belang en het belang van de verbonden partij, 

alsmede het risico van rolvermenging door onduidelijkheid van taken. 

Ter zake van de voor- en nadelen van verschillende typen verbonden partijen wordt 

verwezen naar paragraaf 4.1. 

 

 
Relevantie voor het Algemeen bestuur 

 
Deelname aan verbonden partijen is een manier om een waterschapsdoel te 
bereiken. Aangezien het waterschap verantwoordelijk blijft voor het realiseren van 
de beoogde doelstellingen van de programma’s blijft er voor het algemeen bestuur 
nog steeds een kaderstellende en controlerende taak (toezicht) over bij die 
programma’s. Kernvragen zijn dan bijvoorbeeld of de doelstellingen van de 
verbonden partij nog steeds corresponderen met die van het waterschap en of die 
doelstellingen via de verbonden partijen wel/ niet gerealiseerd zijn. Het algemeen 
bestuur heeft vanuit een monistische positie tevens een belangrijke besluitvormende 
rol met betrekking tot het aangaan van een verbonden partij. 
 

                                                                 
4
 Weerstandsvermogen: dit is het vermogen van het waterschap om ook in ongunstige tijden de bedrijfsvoering 

veilig te kunnen stellen. 
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2 (In)formeel kader 
 

2.1 Waterschapsbesluit 
In artikel 4.11 en 4.30 van het Waterschapsbesluit is bepaald dat de begroting en het 

jaarverslag een paragraaf verbonden partijen kent. In artikel 4:20 is bepaald dat deze ten 

minste bevat: 

 De visie op de verbonden partijen in relatie tot de doelstellingen die zijn opgenomen in de 

begroting; 

 de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen. 

De toelichting op artikel 4.11 geeft aan dat indien er voor verbonden partijen een actuele 

kaderstellende nota bestaat, in de begrotingsparagraaf kan worden volstaan met een korte 

berichtgeving van de stand van zaken voor het desbetreffende jaar. De paragraaf vervult 

naast onderhavige beleidsnota een kaderstellende rol in het proces van beleidsvoorbereiding 

tot en met beleidsverantwoording. 

In artikel 4.71 van het Waterschapsbesluit is geregeld dat een lijst van verbonden partijen 

deel uitmaakt van de uitvoeringsinformatie, onderdeel uitmakende van het jaarverslag en de 

programmabegroting. 

 

2.2 (Ministeriele) Regeling beleidsvoorbereiding en verantwoording 

waterschappen 
Artikel 7 schrijft met betrekking tot de uitvoeringsinformatie over verbonden partijen voor dat 

in de lijst van verbonden partijen ten minste de volgende informatie over verbonden partijen 

wordt verstrekt: 

Bij de begroting: 

a. Naam, vestigingsplaats en rechtsvorm; 

b. het openbaar belang dat door de deelname in de verbonden partij behartigd wordt; 

c. het eigen/ vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin van het 

begrotingsjaar. 

Bij de jaarverslaggeving (naast de hierboven bij de begroting aangegeven punten): 

a. De veranderingen die zich gedurende het begrotingsjaar hebben voorgedaan in het 

belang dat het waterschap bij de verbonden partij heeft, en; 

b. het eigen/vreemd vermogen van de verbonden partij aan het eind van het begrotingsjaar. 

In de toelichting van genoemd artikel 7 wordt aangegeven dat het hebben en het bijhouden 

van de lijst van groot belang is. Gezien de stijging van het aantal verbonden partijen kan er 

gebrek aan inzicht ontstaan met betrekking tot de vraag welke relaties het waterschap heeft 

met verbonden partijen. In de paragraaf verbonden partijen wordt aan de informatiebehoefte 

van het algemeen bestuur tegemoetgekomen. 
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2.3 Verordening waterschap inzake beleids- en verantwoordingsfunctie 
Het waterschap heeft een verordening5 vastgesteld voor de uitgangspunten voor het beleid 

en het beheer en voor de beleids- en verantwoordingsfunctie van het waterschap. Die 

verordening geeft in artikel 20 uitgangspunten voor de volgende  informatieverstrekking aan 

het algemeen bestuur: 

In de begroting en het jaarverslag wordt in de paragraaf verbonden partijen in elk geval 

ingegaan op nieuwe verbonden partijen, het beëindigen van relaties met bestaande 

verbonden partijen, wijzigingen bij of ten aanzien van bestaande partijen en eventuele 

problemen bij bestaande verbonden partijen. 

2.4 Wet gemeenschappelijke regelingen  
Een belangrijk wettelijk kader voor samenwerking vormt de Wet gemeenschappelijke 

regelingen (Wgr). Artikel 50 van de Wgr. bepaalt dat de dagelijkse besturen en de voorzitters 

van de waterschappen niet overgaan tot het treffen van een regeling dan na verkregen 

toestemming van de algemene besturen van de waterschappen. De toestemming kan 

slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. 

2.5 Nederlandse code voor goed openbaar bestuur 
In deze code zijn de basisbeginselen van goed openbaar bestuur in onze rechtsstaat 

neergelegd. De Unie van Waterschappen onderschrijft het belang van de code en beveelt 

deze aan als vertrekpunt in het gesprek met het bestuur over het functioneren en het 

aansturen van de organisatie. 

In het kader van deze beleidsnota spelen legitimiteit en verantwoording een belangrijke rol. 

Beslissingen en maatregelen met betrekking tot het aangaan van verbonden partijen dienen 

in overeenstemming met wet en regelgeving te zijn en er dient sprake te zijn van een 

regelmatige en ruimhartige verantwoording. 

 

  

                                                                 
5
 Financiële Verordening (Aa en Maas) en de Verordening beleids - en verantwoordingsfunctie Waterschap De 

Dommel. 
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3 Soorten verbonden partijen 
 

3.1 Typen verbonden partijen 
Het type verbonden partij bepaalt mede de inrichting van de governance (sturen, beheersen, 

verantwoorden en toezicht houden). Er zijn namelijk veel soorten verbonden partijen6. 

 
Verbonden partij 

 

 
rechtsvorm 

 
Belang 

Publiek Privaat 

Stichtingen en verenigingen privaatrechtelijk X  

Vennootschap (N.V. B.V.) privaatrechtelijk X  
Gemeenschappelijke regeling publiekrechtelijk X  

Publiek Private Samenwerking privaatrechtelijk X X 
 

Ieder type verbonden partij brengt zijn eigen bestuurlijke en financiële risico’s met zich mee  

en heeft daarmee gepaard gaande voor- en nadelen. In paragraaf 3.2. t/m 3.4. worden de 

verschillende soorten verbonden partijen kort besproken en in bijlage 3 treft u per verbonden 

partij een uitgebreider tabeloverzicht met de kenmerken per type verbonden partij aan. 

3.2 Publiekrechtelijke verbonden partijen 
Bij publiekrechtelijk verbonden partijen gaat het vooral om gemeenschappelijke regelingen. 

Bij gemeenschappelijke regelingen gaat het vaak om waterschapstaken met een uitvoerend 

karakter. Het is een vorm van verlengd lokaal bestuur waarbij de vrijwilligheid van de 

samenwerking voorop staat. De gemeenschappelijke regeling met een openbaar lichaam 

heeft, als enige gemeenschappelijke regeling, rechtspersoonlijkheid een algemeen bestuur 

bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemende waterschappen dat het dagelijks 

bestuur controleert. Het algemeen bestuur van het waterschap kan sturen op de begroting 

van de verbonden partijen via de zienswijzenprocedure voor de (concept)begroting, het 

jaarverslag en het informatierecht jegens de eigen waterschapvertegenwoordiger in de GR. 

De deelnemende partijen zijn volledig financieel aansprakelijk en hebben een wettelijke plicht 

om tekorten van de gemeenschappelijke regeling aan te vullen. 

3.3 Privaatrechtelijke verbonden partijen 
Bij privaatrechtelijk verbonden partijen gaat het om deelname van het waterschap in private 

rechtspersonen, zoals vennootschappen (N.V.’s, B.V.’s), stichtingen7 en verenigingen. Bij 

deelneming van het waterschap aan privaatrechtelijke juridische entiteiten wordt er voor 

gekozen om met behulp van privaatrechtelijke samenwerkingsvormen de beleidsdoelen van 

het waterschap te realiseren. Het is een participatie met risicodragend vermogen, waarbij 

gelden en bevoegdheden aan een juridische entiteit (bijv. vennootschap) worden 

overgedragen. 

  

                                                                 
6
 Niet in tabel genoemd zijn: VOF, CV en maatschap 

7
 Stichting valt niet onder de strikte definitie van verbonden partij (kan wel onder de ruime definitie vallen).  
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Aan een deelneming zijn beperkingen en risico’s verbonden, zoals: 

 Beleidsmatig: overdracht van uitvoeringsbevoegdheden en verlies aan beleidsruimte; 

 Financieel: verlies van risicodragend vermogen bij faillissement, waardevermindering van 

de onderneming of noodzakelijk geachte extra kapitaalstortingen; 

 Imagoschade voor het waterschap en zijn bestuurders bij uitvoeringsproblemen, zonder 

het hebben van directe invloed op de daadwerkelijk uitvoering. 

De redenen voor het waterschap om aan een privaatrechtelijke entiteit deel te nemen 

kunnen sterk verschillen. Dit heeft tot gevolg dat de vorm en de mate van 

verantwoordelijkheid en zeggenschap voor elke deelneming maatwerk is. 

Het waterschap is alleen financieel aansprakelijk voor verstrekte middelen. Dit kan anders 

liggen indien het waterschap als deelnemer in een privaatrechtelijke onderneming garanties 

heeft verstrekt. Bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk als er sprake is van wanbeleid. Het 

risicoprofiel voor vennootschappen ligt vaak hoger dan dat van een stichting, tenzij de 

stichting risicovolle ondernemingsactiviteiten verricht. Dit hangt samen met de aard van de 

activiteiten, de omvang en de autonome positie die een vennootschap vaak inneemt. 

3.4 Publiek privaat samenwerkingsverband (PPS) 
Een PPS is een samenwerkingsverband waarbij overheid en bedrijfsleven, met behoud van 

eigen identiteit en verantwoordelijkheid, gezamenlijk een project realiseren op basis van een 

heldere taak en risicoverdeling. Het doel van een PPS is het genereren van meerwaarde en 

efficiencywinst om overheidsdoelstellingen te realiseren. Dit ligt binnen het bereik indien het 

waterschap en het bedrijfsleven ieder datgene doen waar ze het beste in zijn, waardoor een 

win-win situatie ontstaat. Een PPS komt in beeld bij grote projecten8 en is mede complex 

vanwege de staatssteun en aanbestedingsproblematiek. Het waterschap loopt veel risico 

over het ingebrachte geld, verstrekte garanties en dient rekening te houden met het private 

belang dat kan afwijken van de eigen doelstellingen. Naast het hoge risicoprofiel kunnen 

echter ook de kansen op wederzijdse voordelen doorslaggevend zijn voor deze vorm van 

verbonden partij. 

3.5 Samenvattend overzicht risico’s verbonden partijen/ 

bestuurdersaansprakelijkheid 
De risicoprofielen van de verschillende verbonden partijen lopen redelijk uiteen en zijn in 

onderlinge verhouding weergegeven in onderstaand overzicht.
9
 

 

                                                                 
8
 Rijk gaat uit van circa € 60 miljoen bij het aangaan van een aparte entiteit. Ter zake van het risicoprofiel van 

PPS moet worden opgemerkt dat beoogde synergiemotieven ook met zich meebrengt dat risicodeling tussen 
partners wordt gerealiseerd die anders, bij uitvoering in eigen dienst, volledig voor eigen risico zou zijn.  
9
 Een stichting met een risicovolle onderneming zal anders dan in bovenstaand schema aangeeft een hoger 

risicoprofiel laten zien. 
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Naast inzicht in het risicoprofiel  van verbonden partijen is tevens de 

bestuurdersaansprakelijkheid van waterschapsvertegenwoordigers in verbonden partijen van 

belang. 

Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt in interne en externe aansprakelijkheid. 

De zogenaamde interne aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van bestuurders 

tegenover de ondernemingen die zij besturen. Bestuurders en commissarissen zijn 

gehouden hun taak behoorlijk te vervullen. Doen zij dat niet, dan lopen zij het risico door de 

onderneming zelf aansprakelijk te worden gesteld voor de schade die zij hebben veroorzaakt 

door onbehoorlijk te handelen (zoals foutieve bedrijfsbeslissingen  en willens en wetens 

nalaten om in te grijpen). 

Aansprakelijkheid tegenover de rechtspersoon kan zich voordoen zowel in faillissement als  

daarbuiten. In alle gevallen gaat het om schade die de onderneming lijdt en waarvoor de 

bestuurder persoonlijk aansprakelijk wordt gehouden. Vaak ontstaat die situatie als de 

aandeelhouders zich niet kunnen verenigen met de koers die de bestuurder vaart, waarna de 

gewraakte bestuurder wordt ontslagen en zijn opvolger het gevoerde beleid eens goed onder 

de loep neemt. Zo'n bestuurswissel kan er toe leiden dat een bestuurder zelfs jaren na zijn 

vertrek nog met een aansprakelijkstelling wordt geconfronteerd. Er bestaan naast de 

bovengenoemde vormen van aansprakelijkheid verschillende aansprakelijkheden voor 

onjuist uitgevoerde handelingen door de vennootschap. 

De tweede soort aansprakelijkheid wordt externe aansprakelijkheid genoemd. Bij externe 

aansprakelijkheid gaat het om de aansprakelijkheid van bestuurders tegenover de 

verschillende buitenstaanders bij een onderneming. U moet daarbij denken aan 

schuldeisers, zoals leveranciers, maar ook aan de fiscus en aan de werknemers in de 

onderneming. Daarbij kan met name gedacht worden aan de volgende gevallen: 

 Aansprakelijkheid in de oprichtingsfase van de onderneming; 

 rechtstreeks onrechtmatig handelen tegenover een derde; 

 een misleidende voorstelling maken van de toestand van de onderneming; 

 aansprakelijkheid van de bestuurder in faillissement van de onderneming; 

 aansprakelijkheid van de bestuurder voor achterstallige belastingen en premies. 

Het waterschap voert het beleid dat de desbetreffende waterschapsvertegenwoordiger in 

een verbonden partij er op attent is dat de verbonden partij zelf een 

bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering sluit voor de bestuurders van de verbonden partij. 

  

http://bestuurdersaansprakelijkheid.previewzone.nl/intern.asp
http://bestuurdersaansprakelijkheid.previewzone.nl/extern.asp
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4 Beleid verbonden partijen (make, buy or ally) 
 

In beginsel kunnen waterschappen op drie manieren hun taken (laten) uitvoeren, namelijk: 

 door het zelf te doen (eigen dienst)  make; 

 door uit te besteden aan een andere organisatie  buy; 

 door deel te nemen aan een verbonden partij  ally. 

Bij uitvoering door de eigen dienst zijn de rol van de eigenaar/ bestuurder en klant/ 

opdrachtgever verenigd in de verantwoordelijke portefeuillehouder. De afstand tussen 

bestuur en uitvoering is heel kort. 

Bij uitvoering door een externe organisatie die losstaat van het waterschap hoeft de 

portefeuillehouder uitsluitend de rol van klant/opdrachtgever te vervullen. Het waterschap 

draagt geen enkele bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de uitvoerende organisatie. 

Bij uitvoering door een verbonden partij krijgt het waterschap bestuurlijke invloed en kan het 

dus de gang van zaken (beleid en bedrijfsvoering) binnen de verbonden partijen mede 

bepalen. 

Bij de keuze hoe een taak moet worden uitgevoerd dient altijd een afweging gemaakt te 

worden tussen bovengenoemde drie opties. 

4.1 Voor – en nadelen van een verbonden partij 
Mogelijke voordelen van een verbonden partij zijn: 

 Efficiencyvoordelen; 

 risicospreiding: het delen van (financiële) risico’s met andere partijen; 

 bestuurlijke kracht en effectiviteit; 

 kennisvoordeel: het waterschap kan gebruik maken van kennis en expertise die niet in 

huis is; 

 katalysatorfunctie: het waterschap brengt samen met andere (semi) publieke en private 

organisaties activiteiten op gang die zonder de initiërende rol van het waterschap niet of 

veel moeilijker van de grond zouden komen. 

Mogelijke nadelen zijn: 

 De beïnvloedingsmogelijkheden en de informatievoorziening zijn door de afstand minder 

vanzelfsprekend dan in de eigen organisatie; 

 het waterschap moet meer moeite doen om zijn rol als opdrachtgever/ klant waar te 

maken tegelijkertijd is hij als bestuurder/ eigenaar mede verantwoordelijk voor het reilen 

en zeilen van de verbonden partij; 

 financiële risico’s, zoals het opdraaien voor de mogelijke tekorten; 

 bestuurdersaansprakelijkheid; 

 bestuurlijke drukte. 

4.2 Wel of niet deelnemen aan een verbonden partij? 
Op deze vraag kan geen eensluidend antwoord worden gegeven. Ieder geval vraagt om een 

specifieke afweging. Centraal hierbij staat het antwoord op de vraag : “Is dit de geëigende 

vorm om de doelstellingen van het waterschap te realiseren?” Bij beantwoording van deze 
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vraag speelt het onderscheid tussen publiek- en privaatrechtelijke samenwerkingsvormen 

een belangrijke rol. 

 

 
Afwegingskader rechtsvorm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uit bovenstaande figuur blijkt welke factoren een rol spelen bij de keuze van een bepaalde 

rechtsvorm. De juridische vorm van een verbonden partij is sterk bepalend voor de 

sturingsmogelijkheden. Daarnaast is de vraag van belang of het waterschap bevoegdheden 

en verantwoordelijkheden wil overdragen en in welke mate het waterschap zelf wil kunnen 

bijsturen en risico’s wil/ kan lopen. Om inzicht in het risicoprofiel te krijgen worden per partij 

de volgende vragen gesteld: 

 Wat is de omvang van de financiële relatie tussen het waterschap en de verbonden 

partij? 

 Is er sprake van overdracht van bevoegdheden en verantwoordelijkheden? 

 Beschikt de verbonden partij over voldoende eigen vermogen en neemt dit toe of af? 

 Wat is de omvang van het vreemd vermogen van de verbonden partij en neemt dit toe of 

af? 

 Is het resultaat van de verbonden partij (structureel) positief of negatief? 

 

motieven 

 

doordenken aard van de taak waarden 

rechtsvorm 

consequentie

organisatierecht 

sturing Fiscaal recht 

Europees recht Arbeidsrecht 

Implementatie 
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Het aangenomen wetsvoorstel Markt en Overheid10 geeft een aantal randvoorwaarden voor 

het door de overheid betreden van de markt en de Wet Fido beperkt budgettering tot de 

publieke taak. 

In bijlage 1 is een beslisboom opgenomen die dient te worden doorlopen bij de keuze tot het 

al dan niet aangaan van een nieuw verbonden partij. Het resultaat van de toepassing van de 

beslisboom alsmede het opgestelde risicoprofiel worden opgenomen in het desbetreffende 

dossier over de verbonden partij, zodat bij eventuele toetsing naderhand ook nog kan 

worden nagegaan hoe tot de keuze van het al dan niet aangaan van een verbonden partij is 

gekomen. 

4.3 Aandacht- en uitgangspunten bij besluit tot deelname aan een 

verbonden partij 
Voor de aanloopfase en de uitvoeringsfase kunnen belangrijke – formele en materiële - 

aandachtspunten worden onderscheiden. 

 

Aanloopfase 

 
Zowel bij het aangaan van een gemeenschappelijke regeling op grond van de Wgr als bij 
een besluit tot deelneming of oprichting van een privaatrechtelijke rechtspersoon heeft, 
naast het dagelijks bestuur, het algemeen bestuur een formele rol. 
 

 

De Wgr regelt dat dagelijkse besturen en voorzitters van waterschappen niet overgaan tot 

het treffen van een gemeenschappelijke regeling dan na toestemming te hebben verkregen 

van de algemene besturen van de waterschappen. De toestemming kan slechts worden 

onthouden wegens strijd met het recht of met het algemeen belang. (art 50, lid 2 Wgr). 

De oprichting van of deelneming in een privaatrechtelijke rechtspersoon is een bevoegdheid 

van het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur legt een ontwerpbesluit tot deelname aan- 

of oprichting van een verbonden partij aan het algemeen bestuur voor; het algemeen bestuur 

van het waterschap neemt hierover een besluit. 

Het dagelijks bestuur zendt besluiten tot oprichting van of deelneming in een rechtspersoon 

ter kennisneming aan Gedeputeerde Staten.11 

Bij het aangaan van publieke of private samenwerkingsovereenkomsten – anders dan een 

gemeenschappelijke regeling, deelname aan of oprichting van een zelfstandige juridische 

entiteit – hangt het van de bevoegdhedenregeling van het waterschap af op welk niveau 

                                                                 
10

 Deze wet maakt onderdeel uit van de Mededingingswet en geeft regels over het betreden van de markt door 
de decentrale overheid.  De wet geeft gedragsregels over voorkoming van onjuiste besteding van 

overheidsmiddelen en oneerlijke concurrentie voor aanbieders van goederen en diensten, integrale 
kostenberekening door de overheid van producten en diensten op de markt, het hergebruik van gegevens 
verkregen voor de uitvoering van de publieke taak en het voorkomen van functievermenging. 
11

 Artikel 19 Reglement voor het waterschap Aa en Maas 2008 en Reglement voor Waterschap De Dommel 
2008. 
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bestuurlijke besluitvorming moet plaatsvinden.12 Bij het waterschap zijn oprichting van of 

deelneming in rechtspersonen niet gedelegeerd of gemandateerd. 

Bij het aangaan van een verbonden partij is consultatie in de aanloopfase hèt moment voor 

het algemeen bestuur om zich er van te verzekeren dat de volgende punten goed geborgd 

zijn: 

 De taken die de verbonden partij uitvoert voor het waterschap behoren tot c.q. zijn 

dienstbaar aan het publieke belang; 

 meerjarige kaders voor de verbonden partij (doelen, prestaties, kosten, risico’s) zijn 

vastgelegd; 

 de manier waarop en de mate waarin het dagelijks bestuur het algemeen bestuur 

informeert, zowel in de aanloop- als in de uitvoeringsfase liggen vast. 

 

Uitvoeringsfase 

 

In deze fase is de deelname een feit en voert de verbonden partij bepaalde taken uit; ter 

zake van die taakuitvoering zijn voor algemeen bestuur dan wel dagelijks bestuur de 

volgende aandachtspunten van belang: 

Algemeen bestuur 

 De controle of de verbonden partij de opgedragen taak overeenkomstig de gestelde 

kaders uitvoert en of het dagelijks bestuur van het waterschap dit goed bewaakt ligt bij 

het algemeen bestuur van het waterschap. Het algemeen bestuur kan niet rechtstreeks 

ingrijpen bij de verbonden partij. 

 De verbonden partij krijgt, binnen de (meerjarige) kaders, zo veel mogelijk vrijheid om 

haar taken uit te voeren. 

 Aan de hand van rapportages van het dagelijks bestuur kan het algemeen bestuur 

controle uitoefenen en eventueel bij het vaststellen van de begroting gebruik maken van 

haar budgetrecht. Het algemeen bestuur kan ook zelf de gemeenschappelijke regeling 

om informatie verzoeken. 

 Het is van belang dat het algemeen bestuur de wijze waarop de verbonden partij haar 

taak uitvoert - waar mogelijk en wenselijk - periodiek evalueert. Aan de hand daarvan kan 

worden besloten tot (on)gewijzigde voortzetting dan wel beëindiging van deelname aan 

de verbonden partij. Een dergelijke evaluatie kan worden geïnitieerd vanuit het bestuur, 

de ambtelijke organisatie dan wel de rekenkamercommissie. Bij de evaluatie geldt het in 

bijlage 2 opgenomen “Bestuurlijk normenkader Good Governance verbonden partijen” als 

toetsingskader. Het verbinden van consequenties aan de resultaten van de evaluatie ligt 

in beginsel bij het algemeen bestuur. 

Dagelijks bestuur 

 Het dagelijks bestuur van het waterschap houdt toezicht op de uitvoering, prestaties, 

kosten en risicobeheersing (dit kan onder andere aan de hand van de begroting, de 

                                                                 
12

 Bestuurlijke bevoegdhedenregeling Dommel: oprichting rechtspersonen c.q. aangaan van overeenkomsten 

met groot financieel  belang, grote precedentwerking of  bestuurlijke gevoeligheid zijn door het algemeen 
bestuur niet overgedragen algemeen bestuur is bevoegd. 
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jaarrekening en/ of tussentijdse rapportages van de desbetreffende verbonden partij, het 

opvragen van gegevens en door middel van deelname aan de bestuursvergaderingen). 

 Het dagelijks bestuur stuurt zo nodig tussentijds bij. 

 Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt het waterschap, en dan nog zijn de 

sturingsmogelijkheden sterk afhankelijk van de vorm van de verbonden partij, het aantal 

deelnemers en van de afspraken die in de statuten van de verbonden partij (bij stichting 

of vennootschap) of in de regeling (bij een gemeenschappelijke regeling) c.q. in de 

samenwerkingsovereenkomst zijn vastgelegd. 

 Het dagelijks bestuur rapporteert in de paragraaf verbonden partijen in de begroting en 

jaarrekening van het waterschap of de taakuitvoering van de verbonden partij conform de 

door het algemeen bestuur gestelde kaders plaatsvindt. 
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5 Good governance 
 

Governance is het waarborgen van de onderlinge samenhang van de wijze van sturen en 

beheersen van- en toezicht houden op een organisatie, gericht op een efficiënte en 

effectieve realisatie van doelstellingen, alsmede het daarover op een open wijze 

communiceren en verantwoording afleggen ten behoeve van belanghebbenden. Ook de 

aanwezigheid van vertrouwen is een randvoorwaarde voor een goede sturingsrelatie. Een 

goede vormgeving van de onderlinge relatie waterschap - verbonden partijen betekent dat 

heldere afspraken met verbonden partijen over te realiseren doelen worden gemaakt en er 

voldoende bevoegdheden beschikbaar zijn voor het geval een verbonden partij zich niet aan 

de afspraken houdt. 

Heldere afspraken omtrent de inrichting van de governance structuur binnen de door het 

algemeen bestuur - in deze beleidsnota – vastgestelde kaders zijn nodig voor een effectieve 

en efficiënte samenwerking tussen waterschap en verbonden partijen. Een overzicht van met 

controlemechanismen samenhangende aspecten is opgenomen in onderstaand schema. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De toelichting op deze controlemechanismen die doelmatigheid, doeltreffendheid en 

rechtmatigheid van de governance bevorderen zijn hierna onder punt 5.1. opgenomen. De 

bestuurlijke kaders voor deze controlemechanismen zijn in bijlage 2 opgenomen. 

Voor het daadwerkelijk realiseren van een goede sturingsrelatie tussen het waterschap en 

een verbonden partij is het voorts van wezenlijk belang dat een goede ambtelijke en 

bestuurlijke rolinvulling (zachte kant van de sturingsproblematiek) plaatsvindt. Dit is onder 

punt 5.2. uitgewerkt. 

5.1 Controlemechanismen good governance/ bestuurlijke kaders 
In dit onderdeel wordt nader ingegaan op sturen, beheersen, verantwoorden, toezicht 

houden en vertrouwen. Een juist gebruik van controlemechanismen zorgt voor een kwalitatief 

goede sturingsrelatie en vormen samen de governance structuur. 

Sturen 

De kracht van goede sturing ligt in het tijdig vastleggen van afspraken over te realiseren 

doelstellingen. Sturing is gebaat bij een consistente lijn in beleid en strategie en duidelijke 

Kwaliteit 

sturingsrelatie 

 

Controle 

mechanismen 

Vertrouwen 

 Sturen 

 Beheersen 

 Verantwoorden 

 Toezicht houden 

 Vaardigheid 

 Welwillendheid 

 Integriteit 
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(meerjarige) afspraken over te leveren prestaties en de daarvoor beschikbare budgetten 

passend binnen deze consistente lijn. Voor de wijze van vastlegging van die afspraken kan 

gedacht worden aan het sluiten van een managementcontract, 

dienstverleningsovereenkomst of subsidiebeschikking. Het maken van prestatieafspraken 

biedt de mogelijkheid om ook op kwalitatieve afspraken en niet alleen op financiën (begroting 

en jaarplan) te sturen. Het algemeen bestuur van het waterschap heeft bij 

gemeenschappelijke regelingen (GOL)13 in het voortraject naar het vaststellen van de eigen 

begroting een aanvullend sturingsmiddel via de wettelijk voorgeschreven 

zienswijzenprocedure voor de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling. 

Indien het agendatechnisch niet mogelijk is dat het algemeen bestuur van deze wettelijke 

bevoegdheid gebruik kan maken, geeft het dagelijks bestuur namens het algemeen bestuur 

een zienswijze en legt deze ter kennisneming voor aan de eerstvolgende vergadering/ 

commissie van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur kan altijd nog besluiten om een 

aanvullende reactie te sturen. 

Door elkaar te houden aan afgesproken informatiestromen wordt de efficiency op de sturing 

geborgd. 

Beheersen 

Beheersen bestaat uit een stelsel van maatregelen, afspraken en procedures die 

waarborgen dat het waterschap via zijn vertegenwoordiger in de verbonden partij kan 

bijsturen als werkelijkheid en planning van prestaties van verbonden partijen uit elkaar lopen. 

Hiervoor is nodig dat de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

duidelijk vastligt en dat het waterschap via afgesproken periodieke rapportages en 

overlegplatforms adequate informatie krijgt die daadwerkelijk wordt beoordeeld. Het is 

daarbij van belang dat er een functiescheiding is tussen degene die beleidsverantwoordelijk 

is voor de verbonden partij en degene die de rapportages beoordeelt en het bestuur 

adviseert. Daarvoor heeft het waterschap in eigen huis een kern van kundige medewerkers. 

Een betere beheersing is mogelijk indien niet alleen financiële gegevens maar ook andere 

kengetallen (prestatieafspraken) worden gemonitord. 

De mogelijkheid van bijsturing van activiteiten van een verbonden partij wordt bevorderd 

door (in prestatiecontracten) met verbonden partijen in elk geval afspraken te maken over: 

 De juridische bevoegdheden van het bestuur van de verbonden partij (geen carte 

blanche); 

 besluiten die de verbonden partij voorafgaand aan het nemen daarvan aan het 

waterschap moet voorleggen; 

 de mogelijkheid en voorwaarden voor beëindiging van de deelname aan de verbonden 

partij; 

 de voorwaarden waaronder het waterschap/ alle deelnemers geld beschikbaar stelt/ 

stellen. 

Verantwoorden 

Bij het afleggen van verantwoording gaat het om inzicht in de doelmatigheid, de 

doeltreffendheid en de rechtmatigheid van de activiteiten van de verbonden partij. Bij het 

afleggen van verantwoording horen afspraken hoe wordt omgegaan met tekorten en 

overschotten in de jaarrekening van de verbonden partij, de kwaliteit van de dienstverlening, 

de certificering van werkprocessen en de integriteit. 

                                                                 
13

 GOL = Gemeenschappelijk openbaar l ichaam 
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De rechtmatigheid wordt getoetst op basis van het jaarverslag inclusief een 

accountantsverklaring en voorts bij de eindafrekening van het contract. 

De effectiviteit en de doelmatigheid kan worden getoetst door middel van: 

 Periodiek toetsen/ benchmarken van gemaakte afspraken; 

 (externe) audit op kwaliteit van diensten, organisatie en kostenniveau. 

Toezicht houden 

Belangrijk is dat het waterschap goed toezicht uitoefent op een verbonden partij. De taak van 

toezichthouder kan worden ingevuld door zitting te nemen in het algemeen bestuur, het 

dagelijks bestuur, de Raad van Toezicht, de Raad van Commissarissen (RvC), de algemene 

aandeelhoudersvergadering (AvA) of de directie van een verbonden partij. Het waterschap 

kijkt als toezichthouder met name naar de continuïteit van de verbonden partij. De 

toezichthouder toetst tegen die achtergrond de kwaliteit en inhoudelijke risico’s en de 

balanspositie (solvabiliteit en liquiditeit) van de verbonden partij. Bij het invullen van de 

taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de toezichthouder is het goed om 

mogelijkheden in te bouwen voor het treffen van corrigerende maatregelen. Afhankelijk van 

de gekozen rechtsvorm/ gesloten overeenkomsten zijn voor de toezichthouder onder andere 

de volgende mogelijkheden tot ingrijpen beschikbaar: 

 Aanwijzingen, correctiemogelijkheden en sancties; 

 ontslag van bestuurders; 

 het vragen van inlichtingen, bevoegdheid tot inzage en controlerechten; 

 vaststelling jaarrekening en begroting; 

 controlebevoegdheden. 

Indien er sprake is van een dubbelrol van functies, bijvoorbeeld lid van het dagelijks bestuur 

van het waterschap en commissaris/ bestuurslid van een verbonden partij is toezicht extra 

belangrijk voor de borging van een kwalitatief goede sturingsrelatie. 

Vertrouwen 

Wederzijds vertrouwen is naast de vier genoemde controlemechanismen een belangrijke 

factor om tot een kwalitatief goede sturingsrelatie te kunnen komen. Vertrouwen is 

gebaseerd op vaardigheid, welwillendheid en integriteit. Eerder opgedane gezamenlijke 

positieve ervaringen, het voor elkaar open staan en een transparante, eenduidige werkrelatie 

waarbij afspraken worden nagekomen en onaangename (publieke) verrassingen achterwege 

blijven is van wezenlijk belang voor het draagvlak om met elkaar samen te werken. 

Bestuurlijke kaders 

 
Met de vaststelling van deze beleidsnota door het algemeen bestuur wordt tevens het in 
bijlage 2 opgenomen Bestuurlijk normenkader Good Governance verbonden partijen 

vastgesteld dat is opgesteld voor elk van de vier hiervoor genoemde controlemechanismen 
die nodig zijn voor good governance. De bestuurlijke kaders bevorderen een kwalitatief 
goede inrichting van het governance instrumentarium en zijn onderverdeeld naar enerzijds 
doelmatigheid en effectiviteit en anderzijds naar rechtmatigheid. 
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5.2 Bevordering good governance door professionele rolinvulling 
Rolverdeling algemeen bestuur/ dagelijks bestuur 

    Taken algemeen bestuur  

 
     Taken dagelijks bestuur 
 

De rolverdeling tussen het algemeen bestuur en het 
dagelijks bestuur van het waterschap bij deelname 
aan verbonden partijen is in nevenstaande 
afbeelding schematisch weergegeven. Het algemeen 
bestuur stelt kaders, neemt het besluit tot deelname/ 
oprichting en houdt toezicht op het dagelijks bestuur 
ter zake van de vraag of het dagelijks bestuur met 
betrekking tot de verbonden partij in control is. Het 
dagelijks bestuur bewaakt prestaties, uitvoering, 
kosten en risico’s van verbonden partijen en stuurt 
verbonden partijen waar nodig en mogelijk bij. Het 
dagelijks bestuur legt daarover verantwoording af 
aan het algemeen bestuur. 

 

Activiteiten vanuit verschillende rollen 

Bij de onder paragraaf 5.1. omschreven controlemechanismen kunnen de volgende 

activiteiten behorende bij de rol van enerzijds de eigenaar en anderzijds de opdrachtgever/ 

klant worden onderscheiden. 

De strekking van die rollen is in onderstaande afbeelding schematisch weergegeven. 

 

     Activiteiten 
     Actor 

 

Activiteiten vanuit 
Eigenaarsrol 

 

 

Activiteiten vanuit 
Opdrachtgevers-/klantrol 

 

Waterschap 
 
 

 

 Invulling geven aan en 
uitvoering van 

toezichthoudende functie 
(inzicht in balanspositie & 
continuïteit van uitvoerder). 

 Invulling geven aan en 
zorgdragen voor de sturing, 

beheersing en verantwoording. 

 

 

  

 
 

Resultaat als actie 

bij de  
Verbonden partij 

 

 

 Zorgdragen voor een goede 
financiële positie. 

 

 Zorgdragen voor continuïteit. 
 

 

 Zorgdragen voor de afgesproken 
dienstverlening. 

 

 Zorgdragen voor de afgesproken 
informatievoorziening. 

 

 

Onderlinge verhouding deelprocessen eigenaars- en opdrachtgeversrol 

Rolinvulling/ belangenbehartiging waterschapsvertegenwoordigers 

De rol en de rolinvulling is cruciaal voor de vraag of een effectieve en efficiënte relatie tussen 

waterschap en een verbonden partij kan ontstaan. Vertegenwoordigers van het waterschap 

in de verbonden partij dienen feitelijk twee belangen te behartigen namelijk het publieke 

belang van het waterschap en het (private) belang van de verbonden partij. De 

portefeuillehouder behartigt vanuit zijn rol als lid van de AvA (eigenaar/ opdrachtgever) 
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primair het publieke belang (het waterschapsbelang). De portefeuillehouder behartigt vanuit 

zijn lidmaatschap van het dagelijks bestuur of de RvC/ RvA primair het private belang van de 

verbonden partij. 

Tegen deze achtergrond wordt er – voor zover mogelijk - voor gekozen om functiescheiding 

toe te passen zodat samenloop van beide rollen bij één persoon wordt voorkomen. Gedacht 

kan worden aan: 

 Portefeuillehouder krijgt de eigenaarsrol en de opdrachtgeversrol ligt elders in bestuur/ 

organisatie; 

 geen samenloop van lidmaatschap van een AvA en RvC bij één persoon; 

 verdeling van rollen over verschillende portefeuillehouders binnen het bestuur. Bij 

gemeenschappelijke regelingen is er echter altijd een samenloop van rollen bij één 

persoon omdat de wet voorschrijft dat het dagelijks bestuur uit het algemeen bestuur van 

de GR voortkomt. 

 

Een goede rolafstemming kan in die situatie worden bevorderd door andere leden van het 

dagelijks bestuur van het waterschap actief bij de GR te betrekken: bijvoorbeeld door 

informatie over verbonden partijen (interactief) met elkaar te delen en door leden van het 

algemeen bestuur vroegtijdig bij belangrijke besluiten van de verbonden partij te betrekken. 

 

Voor een goede rolinvulling door bestuurlijke vertegenwoordigers en ambtelijke betrokkenen 

bij verbonden partijen is het belangrijk dat zij dezelfde waarden delen met betrekking tot hun 

rolinvulling en de daaruit voortvloeiende do’s en don’ts. Expliciete verankering van een 

ambtelijk contactpersoon  in de ambtelijke organisatie voor beleid en toezicht voor elke 

verbonden partij afzonderlijk, bevordert het inzicht in de ambtelijke taakverantwoordelijkheid 

voor een verbonden partij.14 Een goede ambtelijke advisering aan de 

waterschapvertegenwoordiger(s) in een verbonden partij brengt met zich mede dat 

advisering over de eigenaarsrol en de opdrachtgeversrol door verschillende personen/ 

vakdisciplines geschiedt. Bij tegengestelde belangen is het handig dat de bestuurlijke 

vertegenwoordiger met de ambtelijke organisatie afspraken maakt over de wijze van 

communicatie daarover met de verbonden partij. 

 

Uitgangspunt is om ten minste eenmaal per bestuursperiode expliciet15 aandacht te besteden 

aan de rolinvulling van bestuurlijke vertegenwoordigers en ambtelijk betrokkenen. 

  

                                                                 
14

 Ambtelijk contactpersoon is in het format verbonden partijen opgenomen. 
15

 Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan een bestuurlijke/ ambtelijke praktijkgerichte workshop al dan niet 

samen met buurwaterschappen (Winnend samenwerken) die vaak in dezelfde verbonden partijen deelnemen 
met inleiding van deskundige spreker(s). 
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6 Beheer en control verbonden partijen 

 

6.1 Lijst verbonden partijen waterschap/ accountmanager 
Het format voor de lijst met verbonden partijen treft u in bijlage 4 bij deze beleidsnota aan. 

De ambtelijk contactpersonen
16

 van verbonden partijen zijn verantwoordelijk voor het direct 

actualiseren van de lijst verbonden partijen zodra daar aanleiding toe is.17 

De ambtelijk contactpersoon is daarmee verantwoordelijk voor het organiseren/ (doen) 

volgen van de informatiestroom van zijn verbonden partij en voor het onderling uitwisselen 

van informatie met de waterschapvertegenwoordiger bij de verbonden partij. Ten behoeve 

van de jaarlijkse begroting en rekening is een geactualiseerde lijst beschikbaar en kan 

tevens tussentijds een geactualiseerde lijst/ actuele informatie – bijv. via de Burap – worden 

kortgesloten als er bestuurlijke of financiële ontwikkelingen zijn te melden. 

6.2 Periodieke verantwoording 
Begroting en jaarstukken 

In het Waterschapsbesluit is bepaald dat zowel in de begroting als in de jaarrekening een 

paragraaf verbonden partijen wordt opgenomen. Hierin wordt ook opgenomen (het 

voornemen tot ) het aangaan van nieuwe of het beëindigen van bestaande verbonden 

partijen, een wijziging van de doelstelling of een afwijking van de voorgenomen of 

gerealiseerde activiteiten. Naast de paragraaf wordt jaarlijks bij de jaarrekening de lijst van 

verbonden partijen geactualiseerd en aan het algemeen bestuur aangeboden. 

 

Tussentijdse rapportage 

Verbonden partijen rapporteren periodiek aan het dagelijks bestuur; het dagelijks bestuur 

laat die rapportage/ informatie ambtelijk analyseren en stelt - waar nodig tussentijds18 - het 

algemeen bestuur op de hoogte van de bevindingen. Ook leden van het algemeen bestuur 

kunnen het dagelijks bestuur om een tussentijdse rapportage verzoeken. 

6.3 Implementatie beleidsnota verbonden partijen/ good governance 
De beleidsnota verbonden partijen/ good governance wordt ten minste eenmaal per 

zittingsperiode aan het algemeen bestuur ter kennisneming, en in geval van actualisatie/ 

bijstelling van de kaders, ter vaststelling aan dat bestuur aangeboden. Implementatie van 

deze beleidsnota geschiedt vanuit een in te stellen ambtelijke werkgroep. 

 

                                                                 
16

 Indien nog geen ambtelijk contactpersoon voor een verbonden partij bestaat zal deze zo spoedig mogelijk na 
vaststell ing van deze beleidsnota worden aangewezen. 
17

 De concernstaf ziet hierop toe. 
18

 Bijvoorbeeld via de burap of bij een bijzondere actuele – de kaders rakende – ontwikkeling. 
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BIJLAGE 1 Beslisboom aangaan van een nieuwe verbonden partij *  
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BIJLAGE 2 Bestuurlijk normenkader Good Governance verbonden 

partijen 
 

Doelmatigheid en doeltreffendheid 
 

rechtmatigheid 
 

Sturen 

 

Het algemeen bestuur (AB) heeft algemeen beleid 
vastgesteld voor verbonden partijen (beleidsnota 
verbonden partijen). In dat beleid is een afwegingskader 
opgenomen dat moet worden betrokken bij besluiten tot 
het aangaan of verbreken van relaties met verbonden 
partijen. 

Het AB heeft besloten tot deelname 
aan een verbonden partij. De 
deelname is bekrachtigd met een 
contract. 

Het AB deelt de ambities en doelstellingen van de 
samenwerking die zijn vastgelegd en worden 
gehandhaafd. De ambities zijn door het dagelijks bestuur 
(DB) uitgewerkt in meetbare indicatoren. 

In de paragraaf “verbonden partijen” 
in de programmabegroting wordt 
inzicht gegeven in (4:20 Wsb): 
- de visie op verbonden partijen in 
relatie tot de realisatie van de 
doelstellingen die zijn opgenomen in 
de begroting; 
- de beleidsvoornemens en 
ontwikkelingen omtrent verbonden 
partijen. 

De ambities van het AB komen met de doelstellingen van 
de verbonden partijen overeen. 

Het AB geeft zijn zienswijze over de 
ontwerpbegroting van de GR(art. 50g 
Wet gr). Indien dit agendatechnisch 
niet lukt geeft het DB namens het AB 
een zienswijze en stuurt die ter 
kennisneming aan het AB in de 
eerstvolgende vergadering/ 
commissie van het AB.  
NB: Het AB kan er altijd voor kiezen 
om een aanvullende reactie te sturen. 
NB: het waterschap legt de 
ontwerpbegroting voor een ieder ter 
inzage en geeft daarvan openbare 
kennis. 

De verbonden partijen realiseren geen producten of 
diensten waarbij er een overlap is met de activiteiten van 
het eigen waterschap. 
In de ambtelijke en bestuurlijke organisatie is de 
verantwoordelijkheid voor de verbonden partijen duidelijk 
vastgelegd. 

Ambtenaren hebben in beginsel namens het waterschap 
geen zitting in besturen en zijn namens het waterschap 
geen commissaris in een vennootschap 

 

Beheersen 
 

Het AB kent de sturingsinstrumenten en maakt daar 
efficiënt gebruik van. 

Het waterschap heeft een rechtsvorm 
voor en een wijze van deelname aan 
de samenwerking gekozen die, gelet 
op de taken, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden, het meest passend 
is. 

Met verbonden partijen zijn afspraken gemaakt over 
periodieke rapportages. 
Verbonden partijen rapporteren aan het DB over risico’s; 
het DB rapporteert periodiek (bijvoorbeeld in de P&C 
producten) over verbonden partijen aan het AB. 

Het DB heeft zicht op de benodigde budgetten van een 
verbonden partij die nodig zijn voor de uitvoering van 
haar activiteiten. 

Periodiek wordt – waar mogelijk en wenselijk – de 
verbonden partij vergeleken met “branche”genoten op 
het gebied van doelmatigheid(bijv. formatie) en 

 



 

24 
 

doeltreffendheid (bijv. beleidseffecten). 

Rapportages, met name P&C producten, over verbonden 
partijen worden door de ambtelijke organisatie 
geanalyseerd. Het AB wordt daarover door het DB 
periodiek geïnformeerd via de P&C cyclus. 

 

Indien nodig stelt het DB vragen aan de verbonden partij.  
De specifieke risico’s die het waterschap door zijn 
deelname loopt zijn bekend bij het AB en worden door 
het DB gemonitord. 

 

 

Verantwoorden 
 

De verbonden partij rapporteert tijdig aan het DB over de 
realisatie (inhoudelijk en financieel) 

Het DB ontvangt jaarlijks tijdig een 
jaarrekening (en sociaal jaarverslag) 
met een accountantsverklaring. 

De rapportage die het DB aan de verbonden partij vraagt 
sluit zoveel mogelijk aan bij de wettelijke eisen die aan 
organisaties worden gesteld (jaarrekening, sociaal 
jaarverslag). 

Een uitgebreide lijst met verbonden 
partijen maakt deel uit van de 
productenrealisatie, waarin informatie 
over het openbaar belang en het 
resultaat van de verbonden partij 
alsmede de veranderingen van het 
beleid en het vermogen tijdens het 
begrotingsjaar van de verbonden 
partij zijn opgenomen. 

De administratieve last die bij de verbonden partij door 
het DB wordt veroorzaakt is beperkt. 

Het DB voorziet het AB van alle 
informatie die het AB nodig heeft voor 
de uitoefening van zijn taken (art. 89 
en 97 Waterschapswet). 

 In de paragraaf verbonden partijen 
van het jaarverslag van het 
waterschap wordt inzicht gegeven in 
(art. 4:30 Wsb): 
-realisatie van de doelstellingen 
opgenomen in de begroting; 
-realisatie van beleidsvoornemens; 
-ontwikkelingen omtrent verbonden 
partijen. 

 

Toezicht 
 

Het DB heeft het toezicht op verbonden partijen intern 
geregeld. Vastgelegd is welke functionaris(sen) 
toezichthouder is en wat verwacht wordt van de 
uitvoering van deze rol. 

Het DB houdt vanuit zijn 
verantwoordelijkheid voor het 
algemeen publiek belang toezicht op 
het belang van de verbonden partij 
(Wsw). 

Er is sprake van een functiescheiding tussen degene(n) 
die beleidsmatig verantwoordelijk is voor het toezicht op 
de verbonden partij (eigenaarsrol) en degene die 
vakinhoudelijk verantwoordelijk is voor de verbonden 
partij (opdrachtgeversrol) 

 

Er is sprake van een functiescheiding in de organisatie 
tussen degene die beleidsmatig samenwerkt met de 
verbonden partij en degene die de rapportages 
beoordeelt en het AB adviseert. 

 



 

25 
 

BIJLAGE 3 Kenmerken verschillende typen verbonden partijen 
 

Kenmerken Stichting en vereniging 

 
Bestuurlijke  
Betrokkenheid 
 

 
Financiële relatie 

 
Voordelen 

 
Nadelen 

 
Risicoprofiel 

 
Zitting in het bestuur 
van de stichting. In de 
stichtingsstatuten kan 

staan dat er 
kw aliteitsplaatsen in het 
bestuur voor  een 
w aterschapsbestuurder 

zijn gereserveerd. 

 
Subsidierelaties tussen 
w aterschap en stichting of 
vereniging met mogelijk 

aanvullende afspraken 
met betrekking tot: 
 Het dekken van 

onvoorziene 
exploitatietekorten; 

 Incidentele uitgaven als 

gevolg van 
reorganisaties; 

 Garantstellingen. 

 
De f inanciële 
consequenties zijn nihil. 
Alleen f inanciële 

aansprakelijkheid voor 
verstrekte middelen. De 
stichting is formeel 
verantwoordelijk voor 

exploitatierisico’s. In de 
praktijk blijkt dat 
w aterschappen een deel 

van dat risico informeel of 
via aanvullende afspraken 
dragen. 
 

 
Een stichting of 
vereniging heeft 
zelden een buffer om 

exploitatietekorten of 
onvoorziene uitgaven 
op te vangen. Per 
definitie kloppen zij 

dan bij w aterschappen 
aan. Bij garantstelling 
is dit risico directer. 

 
Financieel 
 
Laag/ gemiddeld 

vanw ege beperkte 
f inanciële risico’s  
 
Bestuurlijk/ 

organisatorisch 
 
Laag / gemiddeld 

Bestuurders zijn 
aansprakelijk als er 
sprake is van 
w anbeleid. 

   

Eenvoudig en goedkoop 
op te richten. 

 

De w etgever heeft niet 
voorzien in een 
toezichtmechanisme. 
Er is niets formeel 

vastgelegd met 
betrekking tot de 
f inanciële 
informatievoorziening. 

 

 

 

Kapitaalvennootschap 

 
Bestuurlijke  
Betrokkenheid 
 

 
Financiële relatie 

 
Voordelen 

 
Nadelen 

 
Risicoprofiel 

 
Aandeelhouder 

 
Aandelen (BV en NV) 

 
De taak w ordt meer op 
afstand geplaatst. 
Financiële voordelen door 

w instdeling en dividend. 

 
De vaak beperkte 
beïnvloedingsmogelijk
heid. 

 
Financieel 
 
Gemiddeld vanwege 

het feit dat het 
w aterschap alleen 
risico loopt over het 
ingebrachte geld.  

 
Bestuurlijk/ 
organisatorisch 

 
Gemiddeld/ hoog 
 
In maatschappelijke 

discussie kan de 
bestuurlijke relatie 
een belangrijke rol 
spelen. Gezien de 

grote afstand tussen 
w aterschap en 
vennootschap is het 
moeilijker publieke 

doelstellingen in het 
oog te houden. 
 

Commissariaten   
Minder vanuit de 
bestuurlijke rol. Meer 
vanuit de rol als 

toezichthouder betrokken 
bij de vennootschap. 

 
De Raad van Bestuur 
heeft w ettelijk veel 
bevoegdheden en 

moet primair handelen 
vanuit het private 
belang van de 
onderneming. 
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Gemeenschappelijke regeling 
 

 
Bestuurlijke  
Betrokkenheid 
 

 
Financiële 

relatie 

 
Voordelen 

 
Nadelen 

 
Risicoprofiel 

 
Algemeen bestuur 

 
Jaarlijkse bijdrage 
bekostiging 

exploitatie. 

 
Veel bestuurlijk/ 
beleidsmatige invloed 

met mogelijkheid tot 
sturing aan de voorkant. 

 
Bijdrage t.b.v. bekostiging 
jaarlijkse activiteiten is een 

verplichte uitgave.  
Bij verlies of hogere 
uitgaven zijn de 
participerende 

w aterschappen verplicht 
om het verschil bij te 
leggen. 
 

 
Financieel 
 

Hoog, vanw ege het feit dat 
participerende w aterschappen 
volledig f inancieel aansprakelijk 
zijn en de bekostiging van de 

jaarlijkse activiteiten een 
verplichte uitgave is. 
 
Bestuurlijk/ organisatorisch 

 
Hoog, afhankelijk van de 
gekozen GR bestaat er een 

regeling voor terugroeping van 
leden van het AB of DB:  
ontslag van bestuurder door het 
benoemend orgaan. 

In alle gevallen bestaat er een 
inlichtingen - en 
verantwoordingsplicht. 

 

Dagelijks bestuur 
 

  

Uitgelezen vorm om op 
voet van evenredigheid 
en gelijkw aardigheid 
samen te w erken met 

publieke partijen voor 
een publiek belang. 

 

Qua besluitvorming lange 
procedures en verplichte 
verantwoordingslijnen. 
M.a.w .: bureaucratisch. 

  
Voorzitter bestuur 
 

  
Schaalvoordelen: 
inkoop, expertise en fte. 

 
Als afzonderlijke 
deelnemer vaak beperkte 

zeggenschap. 
 

 

PPS-en 

 
Bestuurlijke  
Betrokkenheid 
 

 
Financiële 

relatie 

 
Voordelen 

 
Nadelen 

 
Risicoprofiel 

 
Aandeelhouder 
 

 
 
 

 
Commissariaten 
 

 
Investering: eigen 
vermogen bij BV 

en inleg bij CV 
 
 

 
Aandelen (bij NV)  

 
Risicodeling in 
f inanciering en 

uitvoering. 
 
 

 
Deskundigheid en 
haalbaarheid project 
vergroten. 

 
Soms langere trajecten, 
vooral in het geval van de 

eerste PPS voor de 
berokken partijen. 
 

 
Financier neemt meestal 
geen genoegen met een 
minimaal gekapitaliseerde 

BV± vennoten Cv moeten 
garant staan voor 
f inanciering. 
 

 
Financieel 
 

Hoog, vanw ege het feit dat het 
w aterschap risico loopt over het 
ingebrachte geld, maar tevens 

moet rekening houden met het 
private belang dat kan afw ijken 
van de eigen doelstellingen. 
Daarnaast is vaak sprake van 

forse exploitatiewinsten waarin 
het w aterschap kan meedelen. 
 
Bestuurlijk/ organisatorisch 

 
Gemiddeld/ hoog 
In maatschappelijke discussies 
kan de bestuurlijke relatie een 

belangrijke rol spelen. Gezien de 
grote afstand tussen waterschap 
en PPS – en het private belang 

dat kan conflicteren met 
publieke doelstellingen – is het 
moeilijk om de publieke 
doelstelling te laten voorgaan. 

 

(mede)Eigenaar 
 

  

Verhoging van de 
toegevoegde w aarde, 
zoals integraal denken 
onder andere 

ontw erpfasen. 

 

Goed inrichten van de 
sturingsrelatie om 
beleidsaspecten- 
doelrealisatie te 

w aarborgen. Vooral ook 
vanw ege tegenstrijdige 
belangen van de private 
partij. 

 

 
Bestuurder 

  
Meedelen in de w inst 
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BIJLAGE 4 Lijst verbonden partijen waterschap d.d. september 2011 
 

Formulier 

Nummer: _______________ 

Versie:     _______________ 

Datum:    _______________ 

 

 
Verbonden partij Waterschap Aa en Maas 

 
 

Identiteitsgegevens 

Naam verbonden partij (VP)  
Vestigingsplaats  
Rechtsvorm  
Ingangsdatum  
Bestuurlijk vertegenwoordiger(s) 

Eigenaarsrol 
Opdrachtgeversrol 

 

Ambtelijk vertegenwoordiger(s) 
Contactpersoon verbonden partij 

Ambtelijk opdrachtgever 

 

 

Beleidsinformatie 

Openbaar belang (doelstelling, activiteiten en 
prestaties) 

 

Bestuurlijk belang  
Deelnemende partijen  
Relatie met programma  
Ontwikkelingen verbonden partij  

 

Financiële gegevens 
Financieel belang  
Financiële kerngegevens  

Vermogen in bedragen x € 1.000 

Stand 1 januari Stand 31 december 
Jaar Eigen vermogen Vreemd vermogen Eigen vermogen Vreemd vermogen 

2010 € € € € 
2011 € € € € 
2012 € € € € 

Het resultaat van de verbonden partij in bedragen x € 1.000 
 Begrotingstotaal Aandeel Aa en 

Maas 

Jaarresultaat Aandeel Aa en Maas 

2010 € € € € 

2011 € € € € 
2012 € € € € 

 

Beleidsmatige en financiële risico’s 

 

 


