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● Aanleiding opdracht 

Het auditcommittee Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (AC LNV) bestaat sinds 1 
januari 2019, en de eerste vergadering heeft op 7 maart 2019 plaatsgevonden. In 
artikel 12, lid 2 van de ‘Regeling audit committees van het Rijk’1 staat dat een audit 
committee van het Rijk ten minste een keer in de twee jaren zelf zijn functioneren 
evalueert en de uitkomsten schriftelijk vastlegt en aanbiedt aan de minister van het 
desbetreffende departement. 
 
De Secretaris-Generaal (SG) van het ministerie van LNV heeft als voorzitter van het 
audit committee van LNV de Auditdienst Rijk (ADR) gevraagd om de evaluatie uit te 
voeren. Het gaat om een terugblik en vooruitblik (hoe gaat het tot nu toe, wat 
moeten we behouden en wat kunnen we verbeteren?). Tevens heeft de SG de ADR 
gevraagd om de interactie met de externe leden te onderzoeken en te kijken of het 
AC geslaagd is in zijn doelen, onder andere door het agenderen van strategische 
onderwerpen2.  
 
Tijdens de evaluatie zijn daartoe de volgende onderzoeksvragen beantwoord: 
- Hoe ervaren de betrokkenen het functioneren van het audit committee ten 

aanzien van de taken (Artikel 8) uit de ‘Regeling audit committees van het Rijk’? 
- Hoe ervaren betrokkenen het functioneren van het audit committee t.a.v. 

organisatie en samenstelling, interactie met externe leden, agendering van 
strategische onderwerpen, cultuur en bespreekbaarheid, effectiviteit? 

- Welke bevindingen zijn er te geven over het functioneren van het audit 
committee naar aanleiding van documenten van het audit committee (agenda’s, 
verslagen e.d.) in relatie tot de Regeling audit commmittees van het Rijk en het 
huishoudelijk reglement en naar aanleiding van evaluaties van audit committees 
bij andere departementen? 

- Welke mogelijkheden zien de betrokkenen om het functioneren van het audit 
committee te verbeteren? 

Regeling auditcommittees van het Rijk 
De taken van het AC volgens de Regeling auditcommittees van het Rijk, Artikel 8 
zijn:  
1. Het audit committee adviseert in elk geval over: 

a. het borgen van de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de financiële 
verslaggeving; 
b. de regie op het auditbeleid; 
c. het risicomanagementbeleid en de uitkomsten daarvan. 

2. Het audit committee legt in elk geval zijn adviezen met betrekking tot het 
risicomanagementbeleid en de uitkomsten daarvan schriftelijk vast. Het audit 
committee stuurt de adviezen aan de ambtelijke leiding van het betrokken 
ministerie voordat de risicoanalyse van het ministerie wordt vastgesteld. 
 
Leeswijzer 
In de hoofdstukken 1 en 2 gaan we in op de eerste twee onderzoeksvragen. We 
behandelen daar de mogelijkheden die betrokkenen zien om het functioneren te 
verbeteren. Het derde hoofdstuk behandelt de bevindingen van de ADR vanuit het 
onderzoek naar de vergaderverslagen, de Regeling AC’s van het Rijk en het 
huishoudelijk reglement en evaluaties van audit committees bij andere 
departementen. Vervolgens zetten we in het vierde hoofdstuk de aanbevelingen op 
een rij en sluiten we af met de verantwoording in het vijfde hoofdstuk. 
 
                                                
1 wetten.nl - Regeling - Regeling audit committees van het Rijk - BWBR0040281 (overheid.nl) 
2 Zie verslag overleg AC LNV 12 oktober 2020 paragraaf 3 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0040281/2018-01-01
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● Centrale hoofdboodschap: Leden zijn 
overwegend positief over het AC, maar er zijn 
ook verbetermogelijkheden 

 
Vrijwel alle leden (zowel de interne als externe leden, agendaleden en deskundigen) 
zijn overwegend positief over het functioneren van het auditcommittee. Dit komt 
mede tot uiting in een gemiddeld rapportcijfer van 7,6 dat de leden hebben gegeven 
over alle onderzochte aspecten. Van de onderzochte thema’s wordt de cultuur en 
bespreekbaarheid door de leden het hoogst gewaardeerd. De leden zijn unaniem 
tevreden over de sfeer en openheid in het AC. Daarbij is men vooral tevreden over 
het bespreken van strategische onderwerpen, naast de meer traditionele taken van 
het AC. Ook de samenstelling en organisatie van het AC wordt goed gewaardeerd, 
hoewel betrokkenen nog te weinig de ‘prangende vraag’ bij de onderwerpen in de 
agenda zien vermeld. Men stelt de inbreng en kritische blik van externe leden zeer 
op prijs. Het hebben van een derde extern lid zien de meeste leden als een goede 
aanvulling. De invulling van de hoofdtaken en de effectiviteit van het AC scoren 
relatief minder hoog. Het is in het AC niet besproken hoe zij invulling wil geven aan 
de drie hoofdtaken. Van de hoofdtaken blijven risicomanagementbeleid en de 
vraaggestuurde onderzoeken nog wat onderbelicht. Dit blijkt ook uit de verslagen 
van het AC. De leden van het AC kunnen de toegevoegde waarde en de impact van 
het AC minder goed duiden. Gegeven adviezen zitten verborgen in de 
overlegverslagen en over de resultaten ervan wordt niet altijd teruggekoppeld. 
 
De leden zien verbetermogelijkheden om het AC nog verder te ontwikkelen. Zij doen 
hiervoor suggesties. Naast deze suggesties doen we als ADR een aantal 
aanbevelingen die voortvloeien uit het bestuderen van agenda’s, verslagen van het 
AC en uit regelgeving. Deze aanbevelingen sluiten aan op een aantal van de 
verbetersuggesties van de AC-leden. Ook uit evaluaties van andere AC’s volgt een 
aantal aanbevelingen die hierop aansluiten. Wij adviseren om als eerste de 
aanbevelingen op te pakken die zowel door de leden zelf als door ons worden 
gedaan en uit andere evaluaties volgen. Deze hebben te maken met de gemiddeld 
minder hoog scorende aspecten, te weten de invulling van de hoofdtaken (7.2) en 
de effectiviteit (7.1). Het betreft de volgende aanbevelingen: 
 
Hoofdtaken van het AC 
- Bespreek op welke wijze het AC invulling wil geven aan de hoofdtaken zoals in 

de Regeling AC’s van het Rijk staan beschreven; 
- Stel de vaste vergaderonderwerpen opnieuw vast en laat ze ook aansluiten op 

de thema’s ‘Regie op het auditbeleid’ en ‘Risicomanagementbeleid en 
uitkomsten daarvan’. 

- Ga als AC meer het gesprek voeren over de vraaggestuurde onderzoeken van de 
ADR.  

- Geef meer aandacht aan het risicomanagementbeleid. Er zijn diverse manieren 
om dit aandacht te geven, zoals het koppelen van de strategische agenda aan 
de belangrijkste risico’s van LNV, of het bespreken van de resultaten van 
risicosessies in het AC. 

Effectiviteit 
- Houd een actiepunten-/adviespuntenlijst bij. Diverse leden wijzen erop dat 

adviezen niet verloren moeten gaan. Het duidelijk vermelden van adviezen of 
actiepunten in of bij het verslag kan daarbij helpen. 
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- Zet van tevoren de centrale (‘prangende’) vraag of het dilemma bij het 
onderwerp op de agenda voor gerichte voorbereiding, in het bijzonder voor de 
externe leden. Hiermee wordt duidelijk wat er verwacht wordt bij het onderwerp 
en kan effectiever en efficiënter worden vergaderd en voorbereid.  

- Koppel actiepunten en adviespunten structureel terug. Een aantal leden wijst 
erop dat, hoewel het beter gaat, terugkoppeling op een gemaakt advies, nog 
weleens ontbreekt, waardoor de effectiviteit van het AC onduidelijk blijft. Ook 
het vorige punt kan hierbij helpen. 
 

De overige aanbevelingen staan vermeld in hoofdstuk 4 van dit rapport. Wij bevelen 
het AC aan om deze punten in een gezamenlijke sessie te bespreken. Tevens 
worden in het rapport, mede op verzoek van het AC, verbetersuggesties en 
opvattingen weergegeven die voortkomen uit evaluaties van het functioneren van 
andere auditcommittees. Het deel hiervan dat niet al is genoemd door de leden van 
het AC LNV, staat in bijlage 3 opgesomd. Wij bevelen het AC aan ook deze punten 
te bespreken en te bezien waar deze kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling 
van het AC. 
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1 Het AC ervaart dat het zijn hoofdtaken 
voldoende invult, maar verder kan groeien op 
het onderwerp risicomanagementbeleid 

 
1.1 Betrokkenen vinden dat de borging van de kwaliteit van de bedrijfsvoering 

en de financiële verslaggeving goed aan bod komen in het AC 

Betrokkenen geven dit functioneren het gemiddelde waarderingscijfer 7,4. 
 
Het thema financieel beheer heeft de aandacht van de SG en staat vrijwel altijd op 
de agenda. Er zijn ook geëigende momenten voor. Het thema komt in het AC goed 
en serieus aan de orde. Dit gebeurt in openheid en wordt voldoende voorbereid; 
bijvoorbeeld aan de hand van stukken zoals jaarrapportages. Daarbij worden ook 
acties afgesproken. Het AC heeft volgens de meeste leden toegevoegde waarde voor 
het financieel beheer. Een enkeling vindt het AC te financieel ingestoken. Een ander 
vindt dat dit onderwerp nog te weinig aandacht heeft en beperkt wordt ingevuld. 
Verschillende geïnterviewden hebben aangegeven dat het ministerie het financieel 
beheer op orde heeft. Daardoor is er tijd en ruimte om strategische thema’s te 
bespreken. 
 
Citaat: Het financieel beheer bij LNV loopt goed. Je zou kunnen zeggen dat je het als AC niet 
goed doet als het financieel beheer niet op orde is.  
 

1.2 Betrokkenen vinden dat regie op auditbeleid voldoende aan bod komt in het 
AC; vraaggestuurde onderzoeken zien zij als aandachtspunt  

Betrokkenen geven dit functioneren het gemiddelde rapportcijfer 6,9. 
 
De regie op het auditbeleid wordt gezien als een traditionele taak van het AC. Het 
jaarplan komt langs, maar er is ook behoefte aan diepgaander gesprekken. De 
opvatting dat er tot nu toe weinig aandacht is voor vraaggestuurde onderzoeken 
kwam duidelijk naar voren. LNV maakt te weinig gebruik van de vraaggestuurde 
onderzoekscapaciteit van de ADR. Het is een blinde vlek, maar komt sinds kort al 
wel meer aan de orde, onder meer door een gezamenlijke verbeteractie door FEZ en 
ADR. Eén geïnterviewde had een duidelijk afwijkende mening en vindt dat er te veel 
nadruk ligt op vraaggestuurd onderzoek; de financial audit zou meer nadruk mogen 
krijgen.  
 
Verbetersuggestie vanuit het AC 
Voer meer met elkaar het gesprek over en maak meer gebruik van vraaggestuurde 
onderzoeken. 
 
Citaat: Voor vraaggestuurde onderzoeken van de ADR is weinig spontaans uit het departement 
van LNV naar voren gekomen 
 
 

1.3 Het functioneren van het AC op gebied van risicomanagementbeleid blijft 
nog achter  

Betrokkenen geven dit functioneren het gemiddelde waarderingscijfer 7,3.  
 
Uit de vragenlijsten en gesprekken komt ondanks het hoge gemiddelde 
waarderingscijfer naar voren dat betrokkenen ervaren dat risicomanagement niet of 
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nauwelijks aan bod komt. Een impuls achten zij wenselijk. Dit beeld is niet volledig 
eensluidend; één geïnterviewde vindt dat het risicomanagementbeleid zeker wel aan 
bod komt. Betrokkenen geven aan dat het AC deze taak vooral invult door de 
bespreking van of advies te geven over strategische onderwerpen. Deze 
besprekingen vinden zij waardevol en van toegevoegde waarde. Dit verklaart dan 
ook het relatief goede waarderingscijfer. Enkele geïnterviewden hebben echter ook 
aangegeven dat de strategische onderwerpen niet per se gerelateerd zijn aan de 
onderwerpen uit de risicoanalyse van LNV. 
 
Verbetersuggesties vanuit het AC  
Geef meer en regelmatig aandacht aan risicomanagement(beleid). Ideeën zijn:  
- Geef terugkoppeling aan het AC over de uitkomsten van risicosessies die in de 

bestuursraad zijn gehouden; 
- Vraag als bestuur advies aan het AC over het risicomanagementbeleid; 
- Leg een link tussen de risicoanalyse en de strategische onderwerpen. Hiermee 

wordt een strategischer gesprek in het AC mogelijk door meer nadruk te leggen 
op de uitdagingen van de toekomst en daarmee de risico’s voor LNV. 

 
 
Citaten: 
Voor LNV is risicomanagement een relatief nieuw onderwerp.  
 
Het zou strategischer aangevlogen mogen worden. Het ministerie moet verder kijken dan de 
dag van vandaag en de risico’s meenemen voor de verdere toekomst. 
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2 Leden ervaren het functioneren van het AC 
overwegend positief en doen 
verbetersuggesties 

2.1 Inbreng agenda en strategische onderwerpen worden gewaardeerd 

Agendavoering incl. strategische onderwerpen is door de betrokkenen gewaardeerd 
met gemiddeld 8,2. 
 
De meeste leden van het AC waarderen de mogelijkheid tot inbreng in de agenda. 
Niemand ervaart taboes op de te bespreken onderwerpen. Ook vindt men in het 
algemeen de strategische thema’s op de agenda goed. Dit maakt het AC 
betekenisvoller, zeker als er duidelijke vragen worden gesteld waarover het AC zou 
moeten adviseren. Dit verloopt steeds beter, is het gevoel. Een enkeling twijfelt 
over de toegevoegde waarde van de strategische onderwerpen, omdat deze ook in 
het managementteam kunnen worden besproken. Eén lid wijst op het gevaar van 
eenmalige bespreking, waarna het thema uit het gezichtsveld verdwijnt. Ook wijst 
een lid erop dat er soms te veel punten op de agenda staan, waardoor de 
behandeling vluchtig blijft. De meeste anderen ervaren echter voldoende 
bespreektijd. Een ander punt dat door een lid wordt ingebracht, is dat een 
verbinding gelegd zou kunnen worden tussen de voorraadagenda met strategische 
onderwerpen en de risicoanalyse van het departement. Zo kan de toegevoegde 
waarde van de bespreking van strategische onderwerpen worden verhoogd.  
 
Verbetersuggestie vanuit het AC 
- Verbind de voorraadagenda van strategische onderwerpen met de risico’s van 

LNV 

Citaat: Het AC wil niet blijven hangen in de kleine bedrijfsvoering, maar ook meerjarige risico’s 
bespreken. Dat zijn immers juist onderwerpen waar je expertise voor nodig hebt.  
 

2.2 Voorbereiding, verslagen en vergaderfrequentie zijn goed, de adviesvraag 
is gewenst 

Voorbereiding en secretariaat zijn door betrokkenen gewaardeerd met gemiddeld 
6,8 respectievelijk 7,8. 
 
Alle betrokkenen zijn tevreden over de voorbereiding en verslagen en vinden de 
vergaderfrequentie passend. Enkele betrokkenen wijzen erop dat gastsprekers soms 
te lange inleidende presentaties houden, waardoor de vergadertijd minder efficiënt 
wordt benut en niet direct to the point wordt gekomen. Dit zou wel mogelijk moeten 
zijn omdat onderwerpen en presentaties door de leden van tevoren kunnen worden 
voorbereid. Ook geven meerdere betrokkenen aan dat bij de agendering van 
onderwerpen, de belangrijke, centrale (‘prangende’) vragen en dilemma’s op de 
agenda moeten worden gezet. Dit geldt ook voor gastsprekers. Zo kan het AC 
efficiënter vergaderen, omdat de inleidende beschouwingen beperkt kunnen blijven 
en direct het dilemma kan worden besproken. De leden, met name de externe, 
kunnen zich dan gerichter voorbereiden. Dit is het geval als duidelijk is waarom een 
onderwerp op de agenda staat, wat het doel van de bespreking is en wat de 
vergadering op dat onderwerp dan van de externe leden verwacht. Dit was ook een 
bevinding bij evaluaties van andere AC’s.  
 
Verbetersuggesties vanuit het AC 
- Houd inleidingen van onderwerpen (ook van gastsprekers) beperkt. 
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- Zet van tevoren de centrale (‘prangende’) vraag of het dilemma op de agenda 
voor gerichte voorbereiding, in het bijzonder voor de externe leden. 

Citaten 
Het is een kunst voor een deel van de collega’s om een pitch in vijf minuten te houden.  
 
In het begin bij de voorbereiding van de agenda was nog niet duidelijk waarom een bepaald 
onderwerp werd geagendeerd. De prangende vraag ontbrak: waar zit het departement nu 
eigenlijk mee? Maar dit gaat dus steeds beter. 
 

2.3 Samenstelling voldoet, derde extern lid wellicht zinvol, voltallige 
aanwezigheid van belang 

De samenstelling van het AC is door betrokkenen gewaardeerd met gemiddeld 7,9. 
 
De meeste betrokkenen vinden de samenstelling van het AC goed, hoewel deze 
samenstelling ook op andere manieren kan worden ingevuld, bijvoorbeeld met meer 
of uitsluitend externe leden en een externe voorzitter. Slechts een enkeling is hier 
voorstander van. Vrijwel alle leden waarderen de balans in de samenstelling en de 
inzet van de voorzitter en de leden. Aanwezigheid van alle leden wordt op prijs 
gesteld en van belang geacht omdat de reflectie binnen het AC relevant is voor het 
bestuur als collectief. Een enkel lid vindt dit niet nodig. Een aantal andere leden 
wijst erop dat de aanwezigheid voor sommige interne leden nog een aandachtspunt 
is.  
 
Hoewel de meeste betrokkenen twee externen een werkbaar minimum vinden, 
wordt uitbreiding naar drie ook een goede optie gevonden. Dit zou een extra 
dimensie kunnen bieden voor de kritische blik en reflectie in de discussies en 
eventuele uitval kunnen opvangen. Een bijkomend voordeel bij LNV is dat bij 
uitbreiding de voltallige bezetting nog relatief beperkt is in omvang. Wel geeft een 
aantal betrokkenen aan dat een derde externe meer op profiel geworven zou 
moeten worden. Dit profiel zou moeten aansluiten bij de belangrijkste risico’s voor 
LNV. Werving hoeft niet vanuit het eigen netwerk, maar kan eventueel met een 
vacaturestelling of via een headhunter of ABD, wordt gesuggereerd.  
 
Verbetersuggesties vanuit het AC 
- Zorg voor aanwezigheid bij de AC-overleggen van alle interne leden; 
- Breid de samenstelling uit met een derde lid en werf deze op basis van een 

profiel dat aansluit bij de belangrijkste risico’s van LNV. 

 
Citaten 
Ik blijf mij verbazen over een AC waar leden van de BR lid van zijn. Interne kennis in het AC is 
nodig maar die kan je ook aan tafel krijgen zonder dat mensen lid zijn. 
 
Iedereen van de bestuursraad moet aanwezig zijn, gezien de collectieve bestuurlijke 
verantwoordelijkheid. 
 

2.4 Interactie met externe leden wordt zeer op prijs gesteld 

Interactie met externe leden wordt gewaardeerd met gemiddeld 7,9. 
 
De interne leden waarderen zeer de inbreng van de externen. In het algemeen zien 
de AC-leden dit ook als de kern waar het AC om draait. Interne leden willen daar 
maximaal gebruik van maken, omdat het verrijkt en zorgt voor eyeopeners. Enkele 
interne leden geven aan dat dit nog verder kan worden uitgediept. Ook externen 
zelf geven aan dat meer van hun inbreng gebruik kan worden gemaakt, zowel 
tijdens als buiten de overleggen en dat ze actiever en gerichter bevraagd kunnen 
worden. Door een meer specifieke vraagstelling aan de externe leden en een 
duidelijk antwoord op de vraag waarom een onderwerp op de agenda staat, kan het 
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potentieel van het AC verder worden benut. Bij het vragen om advies aan de 
externe leden kan dit scherper en preciezer. Dit was ook een bevinding bij 
evaluaties van andere AC’s. Het vragen van advies zou uit de intrinsieke behoefte 
moeten voortkomen van degene die het onderwerp in de vergadering brengt. 
Externe leden ervaren overigens geen belemmeringen bij het verkrijgen van 
informatie.    
 
Verbetersuggestie vanuit het AC 
- Bevraag en benut de externe leden, waar mogelijk, nog meer en gerichter, 

zowel tijdens als buiten de vergaderingen. 

Citaat: Externe leden hebben invloed, ze prikken door met goede vragen, maar de horzelfunctie 
komt nog niet helemaal tot zijn recht. 
 

2.5 Inzet wordt gewaardeerd 

De inzet wordt gewaardeerd met gemiddeld 8,5. 
 
De leden waarderen in het algemeen elkaars inzet, de wijze waarmee ze zelf worden 
ingezet en de ruimte die ze daarvoor krijgen. Dit geldt ook voor de leden van de AR 
en ADR, die vrijwel altijd aanwezig zijn. De aanwezigheid van de AR belemmert de 
leden niet in hun optreden, vindt men. Sterker nog, de AR zou volgens sommigen 
nog meer duiding en kleuring kunnen geven. Enkele leden geven aan dat meer 
discussie zou mogen plaatsvinden en onderwerpen verder mogen worden uitgediept, 
bijvoorbeeld in aparte sessies, zoals ook bij andere AC’s het geval is.   
 
Verbetersuggestie vanuit het AC 

- Verdiep de discussie in het AC door voor bepaalde onderwerpen themasessies te 
organiseren. 

2.6 Cultuur binnen AC als positief ervaren 

De cultuur, bespreekbaarheid, sfeer en transparantie worden gewaardeerd met 
gemiddeld 7,8, 8,7, 8,2 respectievelijk 8. 
 
Alle leden geven aan dat er sprake is van openheid, dat er geen schroom bestaat 
om onderwerpen te bespreken en dat dit op een vertrouwelijke manier mogelijk is. 
Iedereen spreekt van een goede sfeer. Een enkeling vraagt zich af of het AC 
misschien te functioneel van start is gegaan, zonder elkaar beter te leren kennen. 
Van een ander mag het nog wat steviger in de discussie. Hoewel sprake is van 
openheid naar elkaar toe, lijkt de transparantie naar buiten toe minder aandacht te 
krijgen. Verslagen van het AC blijven intern. De bekendheid van het AC bij anderen 
dan de leden is dan ook beperkt. Het openbaar maken van verslagen vinden de 
meeste betrokkenen geen probleem, maar het kan wel effect hebben op het 
besprokene of op de wijze van verslaglegging. Het gevoel bij de meesten is wel dat 
het AC binnen het departement meer bekendheid zou verdienen en dat de 
medewerkers de verslagen ook zouden moeten kunnen inzien, voor zover dat al niet 
het geval is. Verslagen publiceren op internet is wellicht nog een stap te ver, denken 
de meesten, ook omdat het geen meerwaarde zou hebben voor de burger. Maar wel 
vinden enkele leden het een goed idee om de gedachte hierover laten gaan, mede 
gezien de trend naar een meer open overheid. 
 
Verbetersuggesties vanuit het AC 
- Geef het AC binnen LNV meer bekendheid, bijvoorbeeld door 

publicaties/verslagen op intranet te plaatsen. 
- Denk na over meer transparantie van het AC naar de buitenwereld. 

Citaat: We gaan goed en open met elkaar om en er zijn geen taboes. 
 

2.7 Toegevoegde waarde en impact van AC niet concreet of meetbaar 



 

 

 

  12 van 27 | Evaluatie auditcommittee LNV 

De impact en de actiegerichtheid van het AC worden beiden gewaardeerd met 7,1. 
 
Hoewel alle leden positief zijn over het AC in het algemeen, is de toegevoegde 
waarde en daarmee de impact van het AC niet aan te tonen, vindt men. Er kunnen 
niet veel voorbeelden worden gegeven van concrete invloed, hoewel er wel een 
aantal zijn gegeven (zoals sierteelt, datagebruik). Men verwacht ook niet dat er 
direct iets verkeerd gaat als het AC zou worden opgeheven. Wel is men vrijwel 
unaniem van mening dat je dan wel, op de middellange termijn, zou kunnen merken 
dat er dingen misgaan die je anders wellicht had kunnen voorkomen doordat je een 
spiegel zou zijn voorgehouden en je een kritische blik van buiten had gekregen. Een 
enkeling ziet nog te weinig goede adviezen aan de bestuursraad, vooral in een 
politiek-bestuurlijke context. Om de impact te vergroten of meer zichtbaar te 
maken, zou de vraagstelling, met name aan externen, scherper kunnen en zouden 
onderwerpen terug moeten komen ter bespreking om de impact van gegeven 
adviezen te beschouwen. Dit punt komt ook naar voren in evaluaties bij andere 
AC’s. Meer feedback op gegeven adviezen is gewenst, hoewel dit de laatste tijd 
beter gaat, vindt men. Een actiepuntenlijst, die er nu niet is, kan ervoor zorgen dat 
onderwerpen later terugkomen als dat opportuun is. Ook kan het opnemen van een 
derde extern lid zorgen voor meer toegevoegde waarde, denken sommigen. 
 
Verbetersuggesties vanuit het AC 
- Houd een actiepunten-/adviespuntenlijst bij. 
- Koppel actiepunten en adviespunten structureel terug.  

Citaten: Actiepunten uit het AC die bedoeld zijn voor de bestuursraad kunnen strakker worden 
neergelegd. Bijvoorbeeld acties voor een DG kunnen naar de BR-agenda worden overgezet. 
  
Wat beter kan, is het beantwoorden van de vraag ‘Wat heb je ermee gedaan?’ Het mag niet zo 
zijn van “ínteressant dat advies, dat houden we vast” en er vervolgens niks meer over horen. 
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3 Uit Regeling AC, huishoudelijk reglement en 
verslagen volgen aandachtspunten 

3.1 Invulling van de taken uit de Regeling is in het AC niet besproken of 
geconcretiseerd 

De hoofdtaken van het AC staan beschreven in artikel 8 van de Regeling 
auditcommittees van het Rijk. De leden van het AC geven aan dat de wijze waarop 
het AC invulling wil geven aan die taken niet bewust aan de orde is geweest in het 
AC. Daarnaast hebben niet alle leden van het AC deze taken van het AC scherp. Het 
gevolg is dat er geen gemeenschappelijk referentiekader is om te weten wanneer 
het AC de taken goed invult en wanneer niet, of welke input gewenst is en welke 
onderwerpen aan bod moeten komen. De leden hebben hierover verschillende 
verwachtingen en ambities, zonder dat van elkaar te weten. Dit betreft bijvoorbeeld 
in hoeverre het gewenst is te functioneren als verantwoordings- of adviesorgaan of 
alleen als klankbord. Ook constateren we dat twee hoofdtaken (‘Regie op het 
auditbeleid’ en ‘Risicomanagementbeleid en uitkomsten daarvan’) niet (expliciet) 
aan bod lijken te komen op de lijst met vaste onderwerpen. Deze lijst staat in het 
huishoudelijk reglement en bevat onderwerpen per vergadering voor de maanden 
maart, mei, september, november van het jaar. De onderwerpen op de lijst sluiten 
vooral aan bij het onderwerp ‘het borgen van de kwaliteit van de bedrijfsvoering en 
de financiële verslaggeving’ uit de Regeling AC’s van het Rijk, maar minder bij de 
andere twee taken  
 
Verbetersuggestie ADR 
- Bespreek op welke wijze het AC invulling wil geven aan de hoofdtaken zoals in 

de Regeling AC’s van het Rijk staan beschreven; 
- Stel de vaste vergaderonderwerpen opnieuw vast en laat ze ook aansluiten op 

de thema’s ‘Regie op het auditbeleid’ en ‘Risicomanagementbeleid en 
uitkomsten daarvan’. 

3.2 Risicomanagementbeleid onderbelicht 

In 2019 is het AC LNV gestart. Dat jaar heeft het AC viermaal vergaderd. In 2020 
heeft het AC vijfmaal vergaderd. Volgens de vergaderverslagen zijn de drie 
onderwerpen uit de Regeling AC’s van het Rijk en de strategische onderwerpen als 
volgt aan bod geweest: 
 
 
Onderwerp uit regeling: Aantal keer 

besproken3: 
Borgen kwaliteit bedrijfsvoering en financiële verslaggeving 
 

18 

Regie op auditbeleid 
 

3 

Risicomanagementbeleid en uitkomsten daarvan 
 

2 

Strategische onderwerpen 
 

8 

Tabel 1: aantal malen dat gesproken is over de onderwerpen in het AC  
(bron: vergaderverslagen AC LNV 2019 – 2020) 
 

                                                
3 Of een onderwerp wordt meegeteld als ‘besproken’, is afhankelijk van de interpretatie van 
het vergaderverslag door het ADR-onderzoeksteam. Zie ook hoofdstuk 6 van dit rapport.  
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Uit de verslagen blijkt dat het onderwerp ‘risicomanagementbeleid’ weliswaar 
tweemaal aan bod is geweest in het AC, maar dat dit in de vorm was van 
mededelingen. Eerst over een geplande risicosessie in de bestuursraad en 
vervolgens een mededeling dat de risicosessie had plaatsgevonden. Het onderwerp 
‘risicomanagementbeleid’ is daarmee alleen procedureel aan bod geweest in de 
vergadering en is niet inhoudelijk besproken. Ook zijn er relatief weinig adviezen 
uitgebracht over het risicomanagementbeleid. De grafiek hieronder toont hoeveel 
adviezen of adviserende opmerkingen volgens de verslagen van het AC zijn gemaakt 
per onderwerp. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Verbetersuggestie ADR 
- Besteed meer en inhoudelijker aandacht aan het risicomanagementbeleid in de 

AC-vergaderingen. 

3.3 Verstopte adviezen maken impact lastig meetbaar 

Het AC moet volgens artikel 8 van de Regeling AC’s van het Rijk zijn adviezen over 
het risicomanagementbeleid en de uitkomsten daarvan schriftelijk vastleggen. Deze 
adviezen moet het AC bovendien aan de ambtelijke leiding van het ministerie sturen 
voordat de risicoanalyse van het ministerie wordt vastgesteld. Uit de AC-verslagen 
blijkt dat het niet altijd helder is hoe bepaalde inbreng geïnterpreteerd moet 
worden. Het wordt uit de verslagen niet duidelijk of een opmerking een advies is, 
een gedeelde eigen ervaring, of bijvoorbeeld een uitnodiging om bij een van de AC-
leden in de organisatie te komen kijken. Doordat de gegeven adviezen niet concreet 
in de verslagen worden benoemd of aan de hand van een lijst worden bijgehouden, 
is het lastig om helder te krijgen hoeveel en welke adviezen de AC-vergaderingen 
precies hebben opgeleverd. Dit maakt ook het vaststellen van de opvolging van 
adviezen en het terugkoppelen minder eenvoudig. De impact van het AC is hierdoor 
moeilijk inzichtelijk te maken. Dit was ook een bevinding bij evaluaties van andere 
AC’s.  
 
Verbetersuggestie ADR 
- Maak de adviezen (en eventueel andere inbreng van de leden) en opvolging 

daarvan inzichtelijker in de verslagen. 

3.4 Geen werving op profiel  

Het AC LNV leeft de Regeling auditcommittees van het Rijk en het eigen 
huishoudelijk reglement grotendeels na. Op het punt van werving van externe leden 
heeft het AC LNV tot nu toe een andere aanpak gehanteerd. De huidige externe 
leden zijn geworven binnen het netwerk. Het huishoudelijk reglement bevat een 
profielschets als bijlage. Dit profiel bevat wensen rondom deskundigheid, 
achtergrond en ervaring van de externe leden. Er zijn geen specifieke inhoudelijke 
onderwerpen opgenomen in deze lijst, terwijl LNV hier mogelijk wel behoefte aan 

26

6

1 4

Verdeling gegeven adviezen in AC LNV per 
onderwerp Borgen kwaliteit

bedrijfsvoering en
financiele verslaggeving
Regie op auditbeleid

Risicomanagmentbeleid
en uitkomsten daarvan

Strategische
onderwerpen
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heeft (denk aan specifieke kennis over ICT-vraagstukken of op beleidsterreinen die 
belangrijk zijn binnen LNV). Hierdoor sluiten de achtergrond en ervaring van de 
externe leden mogelijk niet optimaal aan op de adviesbehoefte van LNV. 
 
Verbetersuggestie ADR 
- Ga bij de werving van nieuwe externe leden uit van het algemene profiel en pas 

dit aan naar de behoefte van LNV. 

3.5 Het AC van LNV kan voordeel halen uit de resultaten van evaluaties van 
andere AC’s 

Uit evaluaties van andere auditcommittees komt een aantal bevindingen en 
aanbevelingen, die van nut kunnen zijn voor het functioneren van het AC LNV. Een 
aantal van deze aanbevelingen komt overeen met wat de leden van het AC LNV zelf 
suggereren als verbetermogelijkheid. De overige bevindingen en aanbevelingen uit 
deze evaluaties, die niet ook in deze evaluatie door de leden van het AC LNV zijn 
genoemd, zijn opgesomd in bijlage 3.  
 
Verbetersuggestie ADR 
- Bespreek de resultaten van evaluaties van andere AC’s in een gezamenlijke 

sessie om te bezien waar deze kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling 
van het AC. 
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4 Aanbevelingen en/of vervolgstappen 

De leden zien verbetermogelijkheden om het AC nog verder te ontwikkelen. Zij doen 
hiervoor suggesties. Naast deze suggesties doen we als ADR een aantal 
aanbevelingen die voortvloeien uit het bestuderen van agenda’s, verslagen van het 
AC en uit regelgeving. Deze aanbevelingen sluiten aan op een aantal van de 
verbetersuggesties van de AC-leden. Ook uit evaluaties van andere AC’s volgt een 
aantal aanbevelingen die hierop aansluiten. Wij adviseren om als eerste de 
aanbevelingen op te pakken die zowel door de leden zelf als door ons worden 
gedaan en uit andere evaluaties volgen. Deze hebben te maken met de gemiddeld 
minder hoog scorende aspecten, te weten de invulling van de hoofdtaken (7.2) en 
de effectiviteit (7.1). Het betreft de volgende aanbevelingen: 
 
Hoofdtaken van het AC  
- Bespreek op welke wijze het AC invulling wil geven aan de hoofdtaken zoals in 

de Regeling AC’s van het Rijk staan beschreven; 
- Stel de vaste vergaderonderwerpen opnieuw vast en laat ze ook aansluiten op 

de thema’s ‘Regie op het auditbeleid’ en ‘Risicomanagementbeleid en 
uitkomsten daarvan’. 

- Ga als AC meer het gesprek voeren over de vraaggestuurde onderzoeken van de 
ADR. De meeste leden vinden dit nog een blinde vlek.  

- Geef meer aandacht aan het risicomanagementbeleid. Veel leden vinden dat dit 
nog te weinig aan bod komt. Dit blijkt overigens ook uit de verslagen. Er zijn 
diverse manieren om dit aandacht te geven, zoals het koppelen van de 
strategische agenda aan de belangrijkste risico’s van LNV, of door het bespreken 
van de resultaten van risicosessies in het AC. 

Effectiviteit 
- Houd een actiepunten-/adviespuntenlijst bij. Diverse leden wijzen erop dat 

adviezen niet verloren moeten gaan. Het duidelijk vermelden van adviezen of 
actiepunten in of bij het verslag kan daarbij helpen. 

- Zet van tevoren de centrale (‘prangende’) vraag of het dilemma bij het 
onderwerp op de agenda voor gerichte voorbereiding, in het bijzonder voor de 
externe leden. Hiermee wordt duidelijk wat er verwacht wordt bij het onderwerp 
en kan effectiever en efficiënter worden vergaderd en voorbereid.  

- Koppel actiepunten en adviespunten structureel terug. Een aantal leden wijst 
erop dat, hoewel het beter gaat, terugkoppeling op een gemaakt advies, nog 
weleens ontbreekt, waardoor de effectiviteit van het AC onduidelijk blijft. Ook 
het vorige punt kan hierbij helpen. 
 

Voor de overige verbetersuggesties bevelen wij het AC aan om deze punten in een 
gezamenlijke sessie te bespreken. Het gaat hierbij om de volgende 
verbetersuggesties:  
 
Samenstelling en organisatie van het AC 
- Verbind de voorraadagenda van strategische onderwerpen met de risico’s van 

LNV. Dit sluit direct aan op de hiervoor genoemde suggestie. 
- Houd inleidingen van onderwerpen (ook van gastsprekers) beperkt. Het gevoel 

is bij diverse leden dat daarmee efficiënter kan worden vergaderd, mits ze het 
onderwerp goed kunnen voorbereiden.  

- Zorg voor aanwezigheid bij het AC van het bestuur als collectief. Hoewel de 
presentie doorgaans goed is, wijst het merendeel van de leden op het belang 
van de reflecties in het AC voor het bestuur als geheel. 
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- Verdiep de discussie door voor bepaalde onderwerpen themasessies te 
organiseren. 

Interactie met externe leden 
- Breid het AC uit met een derde extern lid en werf deze op basis van een profiel 

gerelateerd aan de belangrijkste risico’s van LNV. Veel leden zien de 
toegevoegde waarde van de kritische blik van de twee externe leden, die verder 
kan worden vergroot met een derde externe, zoals korte tijd al het geval was. 
Waar de twee externe leden uit het netwerk zijn geworven, vinden diverse leden 
dat dit bij een derde lid op basis van een profiel zou moeten, zoals overigens 
ook in het huishoudelijk reglement staat.  

- Bevraag en benut de externe leden, waar mogelijk, nog meer en gerichter, 
zowel voorafgaand, tijdens als buiten de vergaderingen. Het gevoel bij zowel 
interne als externe leden is dat dit goed gaat, maar nog beter kan.  

Cultuur en bespreekbaarheid 
- Geef het AC binnen LNV meer bekendheid, bijvoorbeeld door publicaties en 

verslagen op intranet te plaatsen. 
- Denk na over meer transparantie van het AC naar de buitenwereld, gezien de 

trend naar de open overheid.  
 
Tevens worden in het rapport, mede op verzoek van het AC, verbetersuggesties en 
opvattingen weergegeven die voortkomen uit evaluaties van het functioneren van 
andere auditcommittees. Deze staan in bijlage 3 opgesomd. Wij bevelen het AC aan 
ook deze punten te bespreken en te bezien waar deze kunnen bijdragen aan de 
verdere ontwikkeling van het AC. 
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5 Verantwoording onderzoek 

5.1 Werkzaamheden en afbakening 

Voor dit onderzoek hebben we interviews gehouden, is aan alle betrokkenen 
gevraagd een schriftelijke vragenlijst in te vullen, met het verzoek op verschillende 
aspecten een score/ waarderingscijfer te geven over het functioneren van het AC. 
Daarnaast hebben we deskresearch verricht, waaronder het bestuderen van 
evaluaties van andere auditcommittees.  
 
Interviews 
We hebben gesproken met alle AC-leden; de drie interne leden, drie externe leden 
(inclusief een voormalig tijdelijk lid), twee deskundigheidsleden (twee personen die 
het AC vanuit hun deskundigheid ondersteunen), twee agendaleden en de secretaris 
van het AC: in totaal elf interviews. De interim Inspecteur-generaal van de NVWA is 
niet geïnterviewd omdat hij vond onvoldoende betrokken te zijn geweest bij het AC. 
Van alle interviews zijn verslagen opgesteld, die ter goedkeuring zijn voorgelegd aan 
de geïnterviewde.  
 
Vragenlijsten 
We hebben elf vragenlijsten zijn uitgezet. Negen vragenlijsten zijn, grotendeels 
ingevuld, terugontvangen. Eén betrokkene heeft zijn waarderingscijfers in het 
interview aangegeven.  
 
Uit de ingevulde vragenlijsten en gesprekken zijn veel ervaringen over het 
functioneren van het AC naar voren gekomen. Deze zijn wat betreft de taken 
(Artikel 8) uit de ‘Regeling audit committees van het Rijk’ opgenomen in hoofdstuk 
1. In hoofdstuk 2 zijn de ervaringen over het functioneren van het audit committee 
t.a.v. organisatie en samenstelling, interactie met externe leden, agendering van 
strategische onderwerpen, cultuur en bespreekbaarheid en effectiviteit opgenomen. 
De waarderingscijfers door betrokkenen zijn opgenomen in de betreffende 
paragrafen. Bijlage 2 bevat een overzicht hiervan. 
 
Deskresearch 
De bevindingen in hoofdstuk 3 betreffen de uitkomsten van deskresearch. Hoofdstuk 
3 gaat over de bevindingen naar aanleiding van documenten van het audit 
committee (vergaderverslagen) in relatie tot de Regeling en het huishoudelijk 
reglement van het AC.  
Voor de tellingen over de besproken onderwerpen en adviezen zijn alle AC-verslagen 
uit 2019 en 2020 doorgelopen en gescand. Of een onderwerp is meegeteld als 
‘besproken’ en in welke categorie het onderwerp is ingedeeld, is afhankelijk van de 
interpretatie van het vergaderverslag door het ADR-onderzoeksteam. Ook voor de 
adviezen was het lastig om helder te krijgen hoeveel adviezen zijn gegeven; een 
concrete lijst met adviezen (en eventuele andere inbreng) ontbreekt. De aantallen 
geven een beeld, maar dienen hierom niet als absoluut te worden gelezen.  
De bevindingen uit evaluaties van audit committees bij andere departementen 
betreffen het AC van het ministerie van Financiën, van Buitenlandse Zaken, van 
Infrastructuur en Milieu en een gesprek met de directeur ADR. Deze zijn opgesomd 
in bijlage 3, voor zover deze bevindingen en aanbevelingen aanvullend zijn op die 
van het AC LNV. 
 
De aanbevelingen en mogelijke vervolgstappen uit de bevindingen van de 
hoofdstukken 1 t/m 3 staan in hoofdstuk 4.  
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Analyse heeft vrijwel voortdurend plaatsgehad vanaf het moment van voorbereiding 
voor het plan van aanpak tot het moment van de eerste conceptrapportage. Het 
zwaartepunt van de analyse lag in de maand maart 2021.  
 
Een eerste conceptrapportage is op 9april 2021 voorgelegd aan de secretaris van 
het auditcommittee en vervolgens besproken met de opdrachtgever.  
 
De voorliggende rapportage is vastgesteld nadat het onderzoeksteam heeft 
zorggedragen voor interne en externe afstemming van de ADR-conceptrapportage. 
In de bijgevoegde managementreactie heeft de opdrachtgever zijn visie op de 
onderzoeksresultaten verwoord. 
 
De kwaliteit van het onderzoek is bewaakt conform het ADR-kwaliteitszorgsysteem 
waarbij aanpak, uitvoering en rapportage zijn gereviewd door een onafhankelijke 
(interne) kwaliteitsbeoordelaar. 
 

5.2 Gehanteerde Standaard 

Deze opdracht is uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale 
Standaarden voor de Beroepsuitoefening van Internal Auditing. Dit onderzoek 
verschaft geen zekerheid in de vorm van een oordeel of conclusie, omdat het een 
onderzoeksopdracht betreft en geen controle-, beoordelings- of andere assurance-
opdracht. Als hier wel sprake van was geweest, dan zouden we wellicht andere 
zaken hebben geconstateerd en gerapporteerd. 
 
De opdracht is uitgevoerd conform de algemene uitgangspunten voor de uitoefening 
van de interne auditfunctie bij de rijksdienst. Daarbij hoort ook een stelsel van 
kwaliteitsborging. Een onderdeel daarvan is dat er een onafhankelijke 
kwaliteitstoetsing heeft plaatsgevonden op deze onderzoeksopdracht. 
 

5.3 Verspreiding rapport 

De opdrachtgever, Secretaris - generaal LNV, is eigenaar van dit rapport. Dit 
rapport is primair bestemd voor de opdrachtgever met wie wij deze opdracht zijn 
overeengekomen. Hoewel het rapport de context van het onderzoek zo goed 
mogelijk probeert te beschrijven, is het mogelijk dat iemand die de context niet 
(volledig) kent, de uitkomsten anders interpreteert dan bedoeld. 
 
In de ministerraad is besloten dat het opdrachtgevende ministerie waarvoor de 
Auditdienst Rijk (ADR) een rapport heeft geschreven, het rapport binnen zes weken 
op de website van de rijksoverheid plaatst, tenzij daarvoor een uitzondering geldt. 
De minister van Financiën stuurt elk halfjaar een overzicht naar de Tweede Kamer 
met de titels van door de ADR uitgebrachte rapporten en plaatst dit overzicht op 
www.rijksoverheid.nl. 
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6 Ondertekening 

Den Haag, 4 mei 2021 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Projectleider 
Auditdienst Rijk 
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● Bijlage 1: Managementreactie LNV 

Onderstaande managementreactie is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid 
van de opdrachtgever en is onverkort overgenomen.  
 
 
LNV heeft de ADR gevraagd om de eerste evaluatie van het Audit Committee LNV 
(AC) uit te voeren. Hieronder vindt u mijn reactie op het rapport. 
De ADR heeft op mijn verzoek de evaluatie van het AC LNV uitgevoerd. De ADR 
concludeert dat vrijwel alle leden van het AC overwegend positief zijn over het 
functioneren van het AC.  
De uitkomsten van het onderzoek bevestigen dat we met het AC LNV op de goede 
weg zijn. We constateren dat we een volwaardig functionerend AC hebben en dat we 
op een aantal punten de effectiviteit van het AC kunnen vergroten. 
De ADR doet een aantal aanbevelingen om het AC nog verder te ontwikkelen, zowel 
op basis van de suggesties van de leden van het AC als van eigen onderzoek, 
waarin de ADR ook evaluaties van andere audit committees bij het Rijk heeft 
betrokken. Deze aanbevelingen betreffen onder andere de invulling van de 
hoofdtaken, de effectiviteit van het AC en de interactie met de externe leden. 
De aanbevelingen van de ADR sluiten deels aan op al in gang gezette verbeteringen, 
maar leveren ook nog enkele nieuwe inzichten op (zoals de mogelijkheid om een 
derde extern lid aan te trekken). De nieuwe inzichten zullen we bespreken in het 
AC, waarna we een besluit nemen over de opvolging ervan. 
We zullen in het AC onder andere bespreken hoe we in het AC meer aandacht 
kunnen besteden aan het risicomanagementbeleid, bijvoorbeeld door risico’s 
expliciet te betrekken bij de behandeling van strategische onderwerpen. Ook zullen 
we afspreken hoe we inzichtelijker kunnen maken welke adviespunten en 
actiepunten er uit een AC-vergadering zijn voortgekomen en welke opvolging 
daaraan is gegeven. Daarnaast zullen we met de externe leden overleggen hoe we 
hen nog beter kunnen benutten als adviseur. 
Deze eerste evaluatie van het AC LNV helpt ons bij de verdere ontwikkeling en 
verbetering van het AC LNV. 
 

  



 

 

 

  22 van 27 | Evaluatie auditcommittee LNV 

● Bijlage 2: Waarderingscijfers  

Overzicht van de waarderingscijfers over het functioneren van het AC gegeven door 
directbetrokkenen*:  
 

-  Het borgen van de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de 
financiële verslaggeving.  

7,4 
 

-  De regie op het auditbeleid 6,9  
-  Het risicomanagementbeleid en de uitkomsten daarvan. 7,3  

 Gemiddelde taakgerichtheid 7,2  
   

 
 

-  Agendavoering incl. strategische onderwerpen 8,2  
-  Voorbereiding  6,8  
-  Secretariaat 7,8  
-  Samenstelling en inzet 7,9  
-  Interactie met en toegevoegde waarde van externe leden 7,9  
-  Werving- en selectieprocedure externe leden -   
-  Toegang tot informatie (externe leden) -   
-  Inzet 8,5  
-  Relatie met bestuursraad 7,1  

 Gemiddelde samenstelling en organisatie 7,7  

    
-  Bespreekbaarheid 8,7  
-  Cultuur 7,8  
-  Sfeer 8,2  
-  Transparantie 8  

 Gemiddelde cultuur en bespreekbaarheid 8,2  

   
 

 
-  Impact 7,1  
-  Actiegerichtheid 7,1  

 Gemiddelde effectiviteit 7,1  
 
Overall gemiddeld cijfer     7,6 

 
Cijfers zijn alleen opgenomen wanneer het aspect minimaal 7 maal (uit 10 waarderingen van 11 geïnterviewden) is beoordeeld  
   Cijfers zijn afgerond op 1 cijfer achter de komma 
   Gemiddelden: ieder subaspect is gelijk gewogen 

●  
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● Bijlage 3: Resultaten van evaluaties van 
andere auditcommittees 

Aanbevelingen die wellicht bruikbaar zijn voor LNV 

Onderstaand een opsomming van aanbevelingen die bruikbaar kunnen zijn voor het 
AC van LNV, verdeeld naar een aantal thema’s.  
 
Advisering/ impact 
 
a) Koppel het verkrijgen van AC-adviezen aan de besluitvorming in de 

Bestuursraad. De gedachte is dat de adviesrol van een AC hierdoor beter tot zijn 
recht komt. Hiervoor zou voorafgaand aan besluitvorming in de bestuursraad 
moeten worden gekeken voor welke onderwerpen het zinvol is om adviezen te 
vragen.   

 
b) Stuur de verslagen van het AC ter kennisgeving aan de bewindspersonen. Er is 

een AC dat de verslagen deelt met de bewindspersonen. Een van de 
bewindspersonen stelde daarop regelmatig vragen naar aanleiding van het AC-
verslag. Het AC droeg op deze manier bij aan het verkrijgen van aandacht van 
de top van het departement voor bepaalde onderwerpen.  

Samenstelling  
 
c) Wissel de externen leden gefaseerd om kennis over het departement bij 

externen te behouden. Dit is van belang omdat externe leden een maximale 
zittingsduur hebben van vier jaar met een eenmalige verlenging van vier jaar. 
Aanbevolen wordt om ze niet allemaal gelijktijdig te vervangen. 
 

d) Neem niet te veel interne leden op in een AC, maar laat wel de uitvoering 
vertegenwoordigen. Er zijn voorbeelden van AC’s waar de uitvoerende 
organisaties in het AC vertegenwoordigd zijn. Dit heeft voordelen voor de 
aansluiting met de bedrijfsvoering. 

Agendavoering 
 
e) Bepaal een top vijf van de belangrijkste risico’s en laat deze periodiek in de 

vergaderingen terugkomen. Sommige departementen werken met een risico-
strategiekaart, waarop de risico’s staan vermeld. De belangrijkste hiervan 
komen regelmatig terug in het overleg.  
 

f) Om vergadertijd te besparen en de focus op bedrijfsvoering te houden, worden 
in een AC de beleidszaken, zoals beleidsagenda en beleidsverslag, niet meer 
geagendeerd. Ook is bij sommige departementen een strategisch 
bedrijfsvoeringsberaad of een managementberaad om de agenda van de 
bestuursraad te ontlasten en om bedrijfsvoeringsaangelegenheden te 
bespreken. Een dergelijk beraad kan ook bepaalde onderdelen van het AC 
overnemen. 

Vergaderen 
 
g) Creëer een moment waarbij de interne leden kwesties delen waar zij op dat 

moment mee geconfronteerd worden. Het levert voor de externe leden 
waardevolle informatie en inzichten op. Het tijdsbeslag vormt wel een uitdaging.  
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h) Ga terug naar anderhalf uur per vergadering en organiseer separate 
themasessies. Veel AC’s vergaderen anderhalf uur en doorgaans ook vier of 
vijfmaal per jaar. Met aanvullende themasessies kunnen onderwerpen 
verdiepend worden behandeld, waardoor de reguliere vergaderingen korter 
kunnen. Niet alle AC-leden hoeven dan bij themasessies aanwezig te zijn. Ook 
kan ervoor worden gekozen AC-vergaderingen te laten bestaan uit een generiek 
deel en een themadeel.  Aan het themadeel in de AC-vergaderingen nemen bij 
sommige departementen niet alle BR-leden deel, in ieder geval wel de 
betrokken BR-leden.  

Noties/opvattingen die mogelijk interessant zijn voor het AC LNV 

Naast een aantal aanbevelingen volgen uit de diverse evaluaties ook een aantal 
noties of opvattingen, soms van algemene aard, die interessant kunnen zijn voor de 
gedachtebepaling bij het AC LNV, zonder dat hier direct concrete acties uit volgen. 
Het gaat om het volgende, verdeeld in een aantal thema’s: 
 
Doel van het AC 
 
a) Er is geen aanpak goed of fout. Een goed AC staat of valt met wat de SG prettig 

vindt. Binnen het Rijk vormen AC’s meer een adviesorgaan voor de leiding van 
het departement dan een toezichtsorgaan. De kern van een AC is het kunnen 
reflecteren op onderwerpen met een kritische blik van buiten, maar ook dat de 
externe leden samen met interne leden de SG adviseren. 
 

b) Alle leden moeten erop blijven letten dat de nadruk bij het AC ligt op het 
verkrijgen van advies en het AC minder als een orgaan fungeert waaraan 
verantwoording moet worden afgelegd. Omdat met meer openheid en 
kwetsbaarheid de discussie gevoerd wordt dan in het verleden, is ruimte om 
meer aandacht te besteden aan de adviesvraag in plaats van laten zien wat men 
ten aanzien van een bepaald onderwerp/probleem heeft gedaan. 

 
c) Als een AC voornamelijk uit externen bestaat, dan verandert de dynamiek van 

de vergaderingen: het gaat dan meer naar verantwoording afleggen. Dat kan 
helpen discussies te verscherpen en de sturing op 
bevindingen/onvolkomenheden te verstevigen. Als de meerderheid van de 
leden, waaronder de voorzitter, onafhankelijk is van de organisatie, geeft dit 
ruimte voor een onafhankelijke advisering met meer oog voor trends en 
ontwikkelingen in de bedrijfsvoering, externe verslaggeving en 
risicomanagement buiten de overheid. 

 
d) Er is ruimte voor AC’s om zelf de drie hoofdtaken uit de regeling AC’s van het 

Rijk in te vullen. Het zou goed zijn als AC’s in ieder geval zouden weten waar ze 
van zijn – er is de indruk dat niet alle AC-leden daar bekend mee zijn - en niet 
zozeer hoe ze het in willen vullen. De AC’s zouden wel minimaal een aantal keer 
per jaar de verplichte onderwerpen moeten bespreken. 

 
Advisering/ Impact 
 
e) De impact van het AC blijkt met name uit de nadrukkelijke aandacht die wordt 

besteed aan onderwerpen die door de externe leden onder de aandacht zijn 
gebracht en de aandacht voor én bewustwording van risico’s. 
 

f) Formeel gezien adviseert het AC de ambtelijke leiding. Aangezien de hele BR in 
het AC zit, kan het AC besluiten nemen alsof het een BR is. Bestaat het AC uit 
voornamelijk externen, dan zal het AC adviseren aan de BR. Dit doet een beroep 
op de agenda van de BR. Daar staat tegenover dat BR-leden jaarlijks ruim acht 
uur winnen als ze niet meer deelnemen aan het AC. Te overwegen valt dan om 
telkens na het AC (viermaal per jaar) een kwartier aan de agenda van de BR toe 
te voegen om over de adviezen te besluiten.  
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g) De BR gebruikt het AC nu om periodiek bij zaken stil te staan, als reflectie. 

Hierin kan ook worden voorzien door een BR-special.  
 

h) De toegevoegde waarde van AC’s verschilt. Het hangt ook af van de externe 
leden. Bij bepaalde departementen is het AC een verplicht nummer. Dan komt 
er ook weinig nieuws uit en heeft het AC geen toegevoegde waarde.  

 
Agendering 
 
i) Een AC moet meer thema’s bespreken die meerdere DG’s aangaan. Dit voor 

meer toegevoegde waarde van de aanvullende blik van buiten door de externe 
leden. 
 

j) De centrale onderwerpen in een AC zijn governance, risicomanagement, 
bedrijfsvoering en auditing. Daarnaast worden ook strategische thema’s of 
dilemma’s van BR-leden in een AC besproken waarop adviezen gewenst zijn. Dit 
in relatie tot de kennis waarover externe AC-leden beschikken. 

 
k) De timing van AC-vergaderingen en concept-concernrapportages moeten beter 

op elkaar aansluiten. In sommige AC’s worden één à twee thema’s uit de 
rapportage geagendeerd met gerichte vragen aan de externe AC-leden. 

 
l) Het rapport van het verantwoordingsonderzoek van de AR wordt in een AC 

besproken zo snel mogelijk na publicatie eind mei. Dit is een extra AC-
vergadering. Er vinden daarom vijf AC-vergaderingen per jaar plaats, namelijk 
in maart, mei, juni, oktober en december. 

 
m) AC’s hoeven beleid niet als onderwerp op de agenda te hebben, hoewel 

sommige departementen hier wel behoefte aan hebben. Er moet wel een balans 
zijn; de onderwerpen waarvoor een AC in het leven is geroepen – de drie 
hoofdtaken van de regeling – zouden ook voldoende aan bod moeten komen. 

 
Samenstelling 
 
n) De regeling voor AC’s bij het Rijk laat veel ruimte en bij het Rijk zien we daarom 

veel verschillende samenstellingen. Er is tot nu toe niet een best practice 
gebleken. 
 

o) Uitbreiding van het aantal externe leden is niet altijd gewenst. Het is zaak dat 
de leden van een AC, afkomstig uit het management, zelf actief zijn. Het moet 
geen vergadering zijn waarbij zij overwegend luisteren naar adviezen van 
derden. Wat het aantal externen betreft moet het departement in the lead zijn, 
en daar past uitbreiding van het aantal niet bij. 

 
p) Het auditcommittee is een adviesorgaan van de ambtelijke leiding, daarom lijkt 

zitting van de voltallige ambtelijke leiding in een AC niet logisch. Dit in verband 
met zelfadvisering.  

 
q) Binnen sommige departementen is de SG de voorzitter, bij andere is een 

externe de voorzitter. Als een externe voorzitter een zwakke positie heeft, dan 
kan dat ongemakkelijke situaties voor een SG veroorzaken.  

 
r) Voordat je kunt bepalen wat de beste samenstelling is, moet een SG helder 

hebben dat een AC er is om hem te helpen goed te besturen. De ene SG vindt 
het daarbij prettig om alle BR-leden aan tafel te hebben, de ander kiest ervoor 
om bepaalde BR-leden uit te nodigen bij bepaalde onderwerpen. 
 

s) Het is vreemd als een ambtenaar als extern lid in een AC zit, dit is niet echt de 
blik van buiten. Verder is het niet handig als er iemand van de grote 
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accountantskantoren in een AC plaatsneemt. Dan zit je immers met 
commerciële belangen. 

 
t) Het is logisch dat de ADR altijd aan tafel zit bij een AC, aangezien de ADR de 

interne auditor is. De AR heeft een andere betrokkenheid. Als de AR er niet is, 
kunnen bij sommige AC’s leden wat opener spreken, omdat ze dan minder 
beducht zijn dat wat zij zeggen weer terugkomt in een AR-rapport. Er is een 
ontwikkeling dat de AR niet altijd wordt uitgenodigd om bij alle AC-
vergaderingen aanwezig te zijn. 
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