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Inleiding

Op 27 juni en 17 juli 2013 heeft de adviseur reeds advies uitgebracht over voorgenomen
benoemingen van een bestuursleden van de Fundashon Wega di Number Korsou (FWNK).
Voornoemde adviezen moeten als integraal onderdeel worden gezien van dit advies.
De adviseur zal in dit advies volstaan met de toetsing van de voorgedragen kandidaten ter
benoeming als bestuursleden van de FWNK e.e.a. in aansluiten op de eerder uitgebrachte
advies.
2

Ontvangen en geraadpleegde documenten
•
•
•
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Besluiten van de Raad van Ministers d.d. 24 juli 2013, no 2013/043924/044040/
043938/044046.
C.V.’s van de voorgedragen kandidaten.
Statuten van de FWNK d.d. 15 augustus 1986.
Toetsing voornemen tot benoeming bestuurders

Bij de toetsing van de aangemelde kandidaten ter benoeming als bestuursleden van FWNK
heeft de adviseur als toetsingscriteria gehanteerd de in de algemene profielschets
geformuleerde eisen voor leden van de Raad van Commissarissen (bestuur) alsmede de
statutaire vereisten.
De Minister heeft in zijn schrijven van 23 juli 2013 niet gemotiveerd waarom hij betrokkenen
heeft voorgedragen ter benoeming in de functies en waarom de kandidaten naar zijn oordeel
geschikt zijn voor de functies.

29072013.01

De Minister heeft de volgende kandidaten voorgedragen ter benoeming aan de adviseur
gemeld:
− xxxxxxxxxxxxxxxx met een MBO-opleiding; MLO-microbiologie en werkzaam bij Aqualectra
als Bacteriologisch analist en apparatenbeheerder. Uit de CV van betrokkene blijkt niet dat
hij bestuurservaring heeft.
− Mevrouw Geraldine S. Gaari met een doctoraal opleiding in Sociologie alsmede een HBO
opleiding personeelswerk. Betrokkene heeft diverse bestuursfuncties bekleed in
verschillende entiteiten.
− De heer Melvin D. Roozendaal met een Mulo 9 opleiding. Betrokkene is laatst werkzaam
geweest als Chef Comptabiliteit bij de dienst LVV. Uit de CV van betrokkene blijkt niet dat
hij bestuurservaring heeft.
− Mevrouw Virlene de Lanoy met een Masters Degree in Business and IT, betrokkene is
werkzaam geweest als manager bij afdelingen van diverse bedrijven zoals MCB, CHB N.V.
en Aqualectra N.V.
Uit de beoordeling van de Curriculum Vitae van de kandidaten mevrouw Virlene de Lanoy en
Geraldine S. Gaari kan onverlet het ontbrekende van enige motivering bij de voordrachten
redelijkerwijs worden aangenomen dat de kandidaten voldoen aan de hiervoor aangegeven en
vastgestelde algemene profielschets en statutaire vereisten. Betrokkenen hebben een
academische opleiding en beschikken derhalve over de minimale vereiste HBO werk- en
denkniveau. Betrokkene hebben tevens voldoende relevante bestuurservaring dan wel
vergelijkbare ervaring om de functies afdoende te kunnen vervullen.
Uitgaande van de statuten en doelstellingen van de FWNK alsook de in de algemene
profielschets geformuleerde eisen voor leden van de Raad van Commissarissen bij
overheidsentiteiten, heeft de adviseur gelet op het voorgaande geen zwaarwegende bezwaren
tegen de voorgenomen benoeming van mevrouw Virlene de Lanoy en Geraldine S. Gaari als
bestuursleden van de FWNK. De adviseur heeft tevens geen zwaarwegende bezwaren tegen
de benoeming van mevrouw Geraldine S. Gaari als voorzitter van het bestuur van FWNK.
Zoals reeds gesteld ontbreekt bij de voordrachten enige motivering en is ook niet aangegeven
ter invulling van welke profiel de kandidaten zijn voorgedragen. Met name indien uit het CV’s
van een kandidaat niet kan worden afgeleid ter mogelijke invulling van welke profiel een
kandidaat wordt voorgedragen is de motivering noodzakelijk.
Uit de CV’s van de kandidaten xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kan niet worden afgeleid of zij
beschikken over de minimaal vereiste HBO werk- en denkniveau. Ook valt niet op te maken
dat zij enige dan wel in voldoende mate ervaring hebben in een toezichthoudende functie dan
wel bestuursfunctie van een rechtspersoon zijnde een stichting of vennootschap. Ook blijkt uit
hun CV’s niet dat zij op deze gebieden de nodige kennis en ervaring hebben opgedaan al dan
niet in hun loopbaan.
Uit de C.V’s van de aangemelde kandidaten xxxxxxxxxxxxxxxxxx is derhalve onvoldoende
gebleken dat hun kwalificaties aansluiten bij de in de algemene profielschets vervatte vereisten
dan wel de statutaire vereisten.
Gelet op het voorgaande heeft de adviseur zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen
benoemingen van xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Overige en statutaire bepalingen

Conform artikel 5 eerste lid van de statuten van de FWNK bestaat het bestuur uit zeven (7)
leden. Conform het vierde lid worden de leden benoemd door het Bestuurscollege, lees de
Minister dan wel de Regering. Twee leden worden benoemd uit een voordracht van vier (4)
personen gedaan door organisaties op het gebied van de organisatie van loterijen. Dit betekend
dat de Minister dan wel de Regering slechts vijf (5) kandidaten zelfstandig kan benoemen.
De Minister heeft reeds eerder 3 kandidaten voorgedragen en draagt nu nog eens 4 kandidaten
voor. Niet is gebleken dat 2 van de ze kandidaten voorgedragen zijn met in achtneming van
het voorgaande dan wel voorgedragen zijn door organisaties op het gebied van de organisatie
van loterijen.
Voor wat betreft de benoeming van de voorzitter wordt verwezen naar het vijfde lid van artikel 5
van de statuten van FWNK. De benoeming van de voorzitter is des bestuur en niet des Minister.
Bij de benoeming dient met het voorgaande rekening te worden gehouden. Benoeming waarbij
de statutaire bepalingen dan wel wettelijke voorschriften niet in acht zijn genomen zijn immers
conform de BW nietig dan wel vernietigbaar.
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Conclusie en advies

− De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van
de voorgedragen kandidaten mevrouw Virlene de Lanoy en Geraldine S. Gaari als
bestuursleden van de FWNK. De adviseur heeft tevens geen zwaarwegende bezwaren
tegen de benoeming van mevrouw Geraldine S. Gaari als voorzitter van het bestuur van
FWNK. e.e.a. met in achtneming van de statutaire bepalingen.
− De adviseur verzoekt de Minister dan wel de Regering er rekening mee te houden dat de
benoeming van twee (2) van de leden op voordracht van organisaties op het gebied van de
organisatie van loterijen dient te geschieden.
− De adviseur verzoekt de Minister dan wel de Regering er rekening mee te houden dat de
voorzitter door het bestuur zelf dient te worden benoemd.
− De adviseur heeft zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoemingen van
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx als bestuursleden van de FWNK.
− De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om de
voordrachten voldoende gemotiveerd aan de adviseur te melden.

De SBTNO
adviseur corporate governance

cc.

Minister van Financiën
Minister-President
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