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Inleiding

Op 13 augustus 2019 heeft adviseur diverse omslagen met zaaknummers 2018/040894 e.a.,
2018/022085 e.a., 2018/048309 en 2018/056380 van de Minister van Verkeer, Vervoer en
Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) ontvangen betreffende het dividendbeleid van DCANSP 2015-2022, het dividenduitkeringsvoorstel 2017 alsmede de profielschets voor leden van
de raad van commissarissen van DC-ANSP.
De adviseur heeft reeds verschillende adviezen met betrekking tot het bovenstaande
uitgebracht. Bij het doornemen van de stukken heeft de adviseur geconstateerd dat er geen
nieuwe zaken zijn gepresenteerd en dat de omslagen in principe voor wat betreft de adviseur
reeds zijn afgehandeld.
Ter ondersteuning zal de adviseur een kort overzicht geven van de reeds uitgebrachte adviezen
inzake het dividendbeleid van DC-ANSP 2015-2022, het dividenduitkeringsvoorstel 2017
alsmede de profielschets voor leden van de raad van commissarissen van DC-ANSP.
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Overzicht uitgebrachte adviezen dividendbeleid en profielschets DC-ANSP

Hieronder is een kort overzicht van de door de adviseur uitgebrachte adviezen inzake DCANSP vanaf 26 juni 2018 tot en met 1 juli 2019, waarbij kort de conclusie en adviespunten
worden vermeld.
Advies d.d. 26 juni 2018 (nummer 26062018.01) inzake toetsing dividendbeleid DC-ANSP
2015-2022: Conclusie en advies


Wegens het ontbreken van de vereiste motivering zijdens de Minister met betrekking tot
het voorgestelde dividendbeleid van DC-ANSP 2015-2022, is de adviseur niet tot
toetsing van het dividendbeleid gekomen.



De adviseur verzoekt de Minister alsnog een motivering met betrekking tot het
voorgestelde dividendbeleid van DC-ANSP 2015-2022, waarbij de Minister (na
raadpleging bij het Ministerie van Financiën) aangeeft in hoeverre zij zich kan vinden in
het voorstel, met name voor wat betreft de voorgestelde (gewijzigde) balansnormering.
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Voor zover de melding betreffende het voorgestelde dividendbeleid voor de jaren 2015,
2016 en 2017 achteraf is geschied, dienen de jaarrekeningen van DC-ANSP over die
jaren bij de analyse c.q. motivering van de Minister te worden betrokken en tevens bij de
melding aan de adviseur te worden overlegd.

Advies d.d. 29 september 2019 (nummer 26092018.01) inzake toetsing dividendbeleid DCANSP 2015-2022: Conclusie en advies


De Minister wordt hierbij verzocht om met de nodige voortvarendheid het dividendbeleid
voor het boekjaar 2018 alsook 2019 van DC-ANSP (dan wel een alternatief hiervoor)
aan de adviseur te melden. Uit de aangeleverde documenten van een dergelijke
melding zal eveneens moeten blijken dat bij het opstellen van het dividendbeleid voor
het betreffend boekjaar het beleidsplan, het jaarplan en de jaarlijkse exploitatie- en
investeringsbegroting in acht zijn genomen



De Minister wordt geadviseerd om in gezamenlijkheid met DC-ANSP en op basis van
redelijkheid en billijkheid te komen tot een regeling voor een kostenvergoeding voor
diensten van de METEO vanaf 2010, waarbij de hoogte van die kostenvergoeding
alsmede de betalingstermijnen voor het voldoen van die kostenvergoeding worden
vastgesteld, in aanmerking nemende dat de bedrijfsvoering van DC-ANSP voldoende
blijft gewaarborgd.



De Minister wordt geadviseerd om conform artikel 3 lid 1 van de Landsverordening
Corporate Governance, zoveel als mogelijk, te bewerkstelligen dat DC-ANSP de
principes en bepalingen van de Code naleeft en tevens dat DC-ANSP in het jaarverslag
gedegen verslag doet over de naleving van de principes en bepalingen van de Code.



De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen
Financiën geformuleerde dividendbeleid voor DC-ANSP
gestelde in dit advies waarin onder meer in overweging
bepaling van het dividend een bepaalde payout ratio te
andere vennootschappen wordt gedaan.



De adviseur heeft geen bezwaren tegen de voorgestelde dividenduitkering voor DCANSP van Naf. 1.200.000 over het boekjaar 2017

het door het Ministerie van
met inachtneming van het
wordt gegeven om voor de
hanteren, zoals dat ook bij

Advies d.d. 17 oktober 2018 (nummer17102018.01c) betreffende een nader advies inzake
divdendbeleid DC-ANSP: Conclusie en advies


Als eerste zij gesteld dat het ICAO “document 9082” waar naar wordt verwezen een
beleidsdocument van ICAO betreft met betrekking tot de tarieven. Het betreft derhalve
geen wetgeving waaruit wettelijke verplichtingen dan wel verboden volgen ten aanzien
van dividend dan wel dividenduitkering. In dit document worden aanbevelingen gedaan
met betrekking tot de tarieven en de organisatie. Uit dit beleidsdocument volgen
derhalve inspanningsverplichtingen voor de organisatie en de overheid.



Het feit dat een organisatie geen winstoogmerk heeft brengt niet met zich mee dat een
organisatie geen winst kan maken dan wel winst maakt. Het voorgaande brengt ook niet
met zich mee dat indien de organisatie onverlet het feit dat het al dan geen
winstoogmerk heeft winst maakt dat een deel van deze winst niet als dividend mag en
kan worden uitgekeerd. Zowel boek 2 BW als de Coporate Governance wetgeving geeft
de aandeelhouder het recht op een dividend binnen de daartoe door de wet en statuten
gestelde kaders.



In het schrijven van de Minister wordt tevens gesteld dat DC-ANSP reeds een
agioreserve heeft uitgekeerd en daardoor niets meer hoeft uit te betalen. Er wordt in dit
kader tevens verwezen naar het rapport van CFT d.d. 29 augustus 2018. De adviseur
kan het voorgaande niet volgen. Een reguliere dividenduitkering staat los van enige
uitkering van een agioreserve. Indien na de uitkering van de agioreserve conform de
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gestelde normen nog marge is voor een dividenduitkering zonder dat de continuïteit van
de organisatie in het gedrang komt, kan ook tot dividenduitkering worden overgegaan.


Niet is gebleken dat enige wettelijke bepaling dan wel statutaire bepaling zich verzet
tegen een dividenduitkering zoals door het Ministerie van Financiën is voorgesteld.

Advies d.d. 27 juni 2019 (nummer: 27062019.01) inzake dividenduitkeringsvoorstel DC-ANSP
2018 alsmede de vermeende “verwerpingsgronden” van DC-ANSP voor het advies van 26
september 2018 (nummer: 26092018.01): Conclusie en advies


Gelet op het gestelde door de adviseur houden de vermeende verwerpingsgronden van
DC-ANSP ten aanzien van het advies van de adviseur van 26 september 2018
(nummer: 26092018.01) in het geheel geen stand. Het is de adviseur ook niet duidelijk
wat DC-ANSP heeft willen beogen met het verwerpen van het advies van de adviseur.



De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de voor DC-ANSP te hanteren
balansnormering en in samenhang daarmee het dividendbeleid (voor de bepaling van
het dividend 2017 e.v.) in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden
vastgesteld.



Wegens het ontbreken van de vereiste motivering zijdens de Minister met betrekking tot
het voorgestelde dividenduitkeringsvoorstel/dividendbeleid voor 2018 van DC-ANSP is
de adviseur niet tot toetsing daarvan gekomen.



De adviseur verzoekt de Minister de jaarrekening 2018 van DC-ANSP alsnog aan de
adviseur te doen toekomen, inclusief een analyse (door tussenkomst van het Ministerie
van Financiën) daarop.



De adviseur verzoekt de Minister om op basis van een analyse van de jaarrekening
2018, het business plan 2020 - 2024 alsmede het jaarplan en de begroting 2019 van
DC-ANSP (door tussenkomst van het Ministerie van Financiën) aan te geven in
hoeverre zij zich kan vinden in hetgeen door DC-ANSP in de brief van 29 mei 2019, met
referentienummer: DC-ANSP/MA/uit/2019/5/969, is uiteengezet met betrekking tot de
jaartoets 2018, de bijzondere omstandigheden, de mogelijke (meerjarige) gevolgen en
het dividenduitkeringsvoorstel 2018.

Advies d.d. 16 januari 2019 (nummer 16012019.01) inzake voornemen vaststellen profielschets
voor de leden van de raad van commissarissen DC-ANSP: Conclusie en advies


Met inachtneming van het gestelde betreffende de expliciete omvangbepaling van de
raad van commissarissen heeft de adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen
de vaststelling van de profielschets van DC-ANSP.



De Minister dient te bewerkstelligen dat de profielschets conform artikel 2.3 van de
Code openbaar is.

Advies d.d. 1 juli 2019 (nummer 01072019.01) inzake het aftreedrooster voor de leden van de
raad van commissarissen DC-ANSP: Conclusie en advies
-

De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt geadviseerd te
bewerkstelligen dat de vacante posities binnen de raad van commissarissen zo spoedig
mogelijk door de algemene vergadering van aandeelhouders worden ingevuld, met
inachtneming van artikel 9 van de Landsverordening corporate governance.

-

De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt geadviseerd om te
bewerkstelligen dat DC-ANSP een deugdelijke rooster van aftreden opstelt, zodat de
continuïteit en overdracht van kennis en informatie zo goed mogelijk wordt
gewaarborgd, waarbij ieder jaar één of twee commissarissen zullen aftreden, met dien
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verstande dat indien er in een jaar twee leden zullen aftreden, dit niet gelijktijdig of zeer
kort op elkaar plaatsvindt.
Volledigheidshalve zal de adviseur als bijlage de integrale adviezen betreffende DC-ANSP in
kopie toevoegen.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc.

Minister van Financiën
Minister-President
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