
Proces en planning Transparantiebenchmark 2016 

De Transparantiebenchmark (TB) wordt uitgevoerd onder eindverantwoordelijkheid van het  
Ministerie van Economische Zaken. Het Ministerie beslist over de opzet, criteria en overige aspecten 
van de benchmark, maar heeft de uitvoering van de benchmark uitbesteed aan EY (voorheen  
Ernst & Young). Daarnaast laat het Ministerie zich bijstaan door een technische adviescommissie, te 
weten het Panel van Deskundigen. Het Panel adviseert het Ministerie over de criteria en het 
beoordelingsproces. Tevens heeft het Panel van Deskundigen een onafhankelijke rol bij de 
beoordeling van de twintig hoogst scorende ondernemingen en bij de behandeling van eventuele 
commentaren van deelnemers met betrekking tot de toegekende score. 

Als uw onderneming behoort tot de onderzoeksgroep en beschikt over publiek toegankelijke 
verantwoordingsinformatie, vragen wij u een online vragenlijst (self-assessment) in te vullen via een  
e-tool. Aan de hand van het self-assessment kunt u zelf de mate van transparantie over de 
maatschappelijke prestaties van uw onderneming beoordelen. Het self-assessment wordt, na controle 
door de uitvoerder van de TB, gebruikt voor het toekennen van een score. Indien u het self-
assessment niet zelf invult, wordt de verantwoordingsinformatie beoordeeld door de uitvoerder van de 
TB. 

Wanneer u het op onderdelen niet eens bent met de vastgestelde score, kunt u hierop commentaar 
leveren. U wordt per e-mail op de hoogte gesteld van de mogelijkheid om via de e-tool uw 
commentaar te leveren. Na de commentaarronde worden de eventueel herziene scores definitief 
vastgesteld. U wordt hiervan op de hoogte gesteld en deze definitieve score kunt u inzien in de e-tool. 
U kunt gedurende de gehele looptijd van de benchmark, dus ook na toekenning van de score, 
aangeven als u het oneens bent met onderdelen van het proces. U kunt dit telefonisch of per mail 
doen bij: 

Ministerie van EZ 
Rob Overkleeft 

R.J.Overkleeft@minez.nl 
088 - 602 5450 

Het Ministerie laat zich voor de behandeling van bezwaren bijstaan door het onafhankelijke Panel van 
Deskundigen. De primaire taak van het Panel is het uitvoeren van een aanvullende beoordeling van 
de twintig hoogst scorende ondernemingen. Onderaan het document met criteria op de website van 
de TB vindt u de criteria voor deze deskundigenweging. 

Na beoordeling door het Panel van Deskundigen worden de drie hoogst scorende ondernemingen 
voorgelegd aan een onafhankelijke jury. De jury kiest uit deze ondernemingen de winnaar van de 
Kristal. De Kristal is de prijs die door het ministerie van EZ en de Nederlandse Beroepsorganisatie van 
Accountants in het leven is geroepen voor de onderneming die zich in het afgelopen jaar naar het 
oordeel van de jury het meest heeft onderscheiden met haar maatschappelijke verslaggeving. Naast 
deze prijs worden er nog twee prijzen uitgereikt: één voor het meest innovatieve verslag en één voor 
de grootste stijger op de TB-ladder. De uitkomsten van de TB, inclusief winnaars en eervolle 
vermeldingen, worden tijdens de prijsuitreiking van de Kristal op 17 november 2016 bekend gemaakt. 

De uiteindelijke score van een onderneming is dus het resultaat van: 

 het self-assessment 

 de controle van het self-assessment door de uitvoerder van de TB 

 eventueel de commentaarronde 

 eventueel door correspondentie met het panel 

 eventueel bijstelling van de score aan de hand van de beoordeling van het Panel van 
Deskundigen voor ondernemingen die in de top 20 zijn geëindigd 

 eventueel bijstelling van de score aan de hand van de jury-beoordeling voor ondernemingen die in 
de top 3 zijn geëindigd. 

Belangrijk: alleen verslagen die voor 1 juli 2016 zijn gepubliceerd worden meegenomen in de TB. 
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Samengevat nog even de belangrijkste data (zie ook de tijdlijn op www.transparantiebenchmark.nl ): 

Periode Activiteit 

28 April 2016 Kick-off bijeenkomst 

2 mei t/m 1 juli 2016 Periode waarin u het self-assessment kunt invullen 

29 juli 2016 Ontvangst vastgestelde score 

1 t/m 19 augustus 2016 Mogelijkheid om commentaar te leveren op de ontvangen score 

8 september 2016 Ontvangst definitieve score 

12 t/m 23 september 2016  Correspondentie met het Panel van Deskundigen over de 
definitieve score 

Oktober 2016 Vaststellen van top 20 (panel) en top 3 (jury) 

17 november 2016 Bekendmaking benchmarkladder en uitreiking van De Kristal  
 

 
 
 
 
 

Schematische weergave van de governance structuur: 
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