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Inleiding

Middels verzoek van 5 mei 2017 van de Minister van Financiën (hierna: de Minister) met
zaaknummer 2017/012078, ontvangen op 9 mei 2017, is het voornemen inhoudende de
(her)benoeming van de directeur van Gaming Control Board (hierna: GCB) aan de adviseur
gemeld.
Op 15 april 2014 (nummer: 15042014.01) heeft de adviseur advies uitgebracht betreffende het
voornemen tot het benoemen van de directeur van GCB. Voornoemd advies moeten als
integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan
met de toetsing van de voorgedragen kandidaat ter (her)benoeming als directeur van GCB
e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte advies.
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Ontvangen en geraadpleegde documenten
Verzoek van de Minister van 5 mei 2017 (zaaknummer: 2017/012078);
Brief van GCB van 29 maart 2017 aan de Minister;
Evaluatie directeur GCB periode juli 2014 - december 2015;
Evaluatie directeur GCB periode januari 2016 – december 2016;
De statuten van Gaming Control Board van 19 april 1999.
Toetsing voornemen (her)benoeming directeur

Met het verzoek van de Minister heeft de adviseur een schrijven van GCB mogen ontvangen
met het verzoek tot herbenoeming van de directeur dan wel de benoeming van de directeur
voor en periode van drie jaar te weten vanaf 1 augustus 2017 tot en met 1 augustus 2020.
Gesteld wordt dat het bestuur de directeur heeft beoordeeld en tot het besluit is gekomen tot
verlening van de overeenkomst van opdracht voor een periode van 3 jaar.
Conform artikel 3.11 van de Code voert de raad van commissarissen jaarlijks een
functionerings- en beoordelingsgesprek met de directeur.
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De beoordeling van een directeur dient echter ook te geschieden conform artikel 4.2 van de
Code. Conform artikel 4.2 van de Code dient een entiteit bij landsbesluit te worden opgericht
die belast is met de advisering van de overheid inzake de selectie en benoeming van
commissarissen en bestuurders. Die entiteit heeft ook als taak de periodieke beoordeling van
het functioneren van individuele bestuurders. Voor zo ver de adviseur bekend, is die entiteit nog
niet opgericht.
Uit de evaluatie rapporten van de directeur blijkt dat het bestuur bij de evaluatie van de
directeur is uitgegaan van de volgende kernthema’s:
 Het balans tussen afstand houden / adviseren en betrokken zijn / toezicht houden;
 Verantwoording afleggen en communiceren met de verschillende belanghebbenden;
 Inzicht en greep op voorkomende situaties / het beschikken over complete en correcte
informatie;
 Vervulling van het directeurschap;
 Onderlinge samenwerking in het bestuur; en
 Verwachtingen van het bestuur en de mate waarin de directeur aan deze verwachtingen
voldoet.
Concreet zijn in het verlengde van het voorgaande de volgende onderdelen beoordeeld:
A. Samenspel bestuur en directeur;
B. Effectiviteit directeur binnen de organisatie;
C. Directeur persoonlijk;
D. Performance targets;
De beoordeling op grond van het voorgaande was voor zowel de periode juli 2014 – december
2015 als de periode januari 2016 – december 2016 voldoende.
Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de
voorgenomen (her)benoeming van de heer G. Campbell als directeur van GCB.
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Code Corporate Governance

De adviseur vraagt hierbij wederom ook expliciet uw aandacht voor het gestelde onder de
bepaling 4.2 van de Code. De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt wederom
geadviseerd om op korte termijn een entiteit op te richten zoals vermeldt in voornoemde
bepaling ter verrichting van de in voornoemde bepaling vermelde taken waaronder de
beoordeling/evaluatie van commissarissen dan wel bestuursleden.
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Conclusie en Advies


De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom
geadviseerd om uitvoering te geven aan het gestelde onder de bepaling 4.2 van de
Code.



De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de (her)benoeming van de heer
G. Campbell als directeur van de GCB.

SBTNO
De adviseur corporate governance
cc.

Minister-President
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