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Grondslag

Middels besluit van 26 oktober 2016 (zaaknummer: 2016/036448) van de Raad van Ministers,
ontvangen op 27 oktober 2016, is het voornemen inhoudende herbenoeming van een kandidaat
als bestuurslid bij Stichting Overheids Belastingaccountantsbureau aan de adviseur gemeld.
Op 6 maart 2013 (nummer: 06032013.02) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht over de
voorgenomen benoeming van een bestuurslid bij BAB. Voornoemd advies moet 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 lid van het bestuur van BAB e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebracht
advies.
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Ontvangen en geraadpleegde documenten
Besluit Raad van Ministers van 26 oktober 2016 (zaaknummer 2016/036448);
Ongedateerde brief van de Minister van Financiën (hierna: de Minister) aan de Raad van
Ministers omtrent de voordracht van de kandidaat voor herbenoeming (zaaknummer:
2016/036448)
Brief van het bestuur van BAB van 8 september 2016 aan de Minister (nummer: 16-2917);
CV van de voorgedragen kandidaat;
Statuten van BAB, laatstelijk gewijzigd op 27 september 2002; en
Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van
BAB van 18 november 2016.
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Toetsing voornemen (her)benoeming bestuurslid

Bij het raadplegen van de informatie in de omslag was gebleken dat bepaalde informatie
ontbrak. Naar aanleiding daarvan heeft de adviseur op 14 november 2016 (nummer:
14112016.01) aan de Minister verzocht om nadere informatie. Daarin is het volgende gesteld
dan wel verzocht:
(…)
Middels besluit van 26 oktober 2016 (zaaknummer: 2016/036448) van de Raad van Ministers, ontvangen op 27
oktober 2016, is het voornemen inhoudende herbenoeming van een kandidaat xxxxxxxxxxxx bij Stichting Overheids
Belastingaccountantsbureau (hierna: BAB) aan de adviseur gemeld. Bij het raadplegen van de aangeleverde
documenten heeft de adviseur geconstateerd dat het CV van de kandidaat ontbreekt. Conform artikel 9 van de
Landsverordening corporate governance ontvangt de adviseur gaarne het CV van de kandidaat.
In casu wordt eveneens gewezen op het volgende. In overeenstemming met artikel 6 lid 2 van de statuten van BAB
zijn degenen, die betrokken zijn bij het openbaar accountantsberoep of belastingadvieskantoren, niet benoembaar
tot bestuurslid van de stichting. In het schrijven van het bestuur van BAB van 8 september 2016 aan de Minister van
Financiën is vermeld dat de kandidaat eveneens lid is van de raad van toezicht van SOAB.Ten gevolge daarvan zou
hij niet benoembaar zijn in de functie van xxxxxxxxxxx van BAB. Conform artikel 21 van het Boek 2 van het
Burgerlijkwetboek is een benoeming in strijd met artikel 6 lid 2 van de statuten van BAB nietig.
Ter wille van een snellere afhandeling kan de verzochte informatie eveneens per e-mail aan de adviseur worden
verstuurd. In het kader van de wettelijke termijn waarin de adviseur na ontvangst van een melding een advies moet
uitbrengen, ontvangt de adviseur de verzochte informatie zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na
dagtekening van dit schrijven zijnde uiterlijk op 21 november 2016. Mocht u aan de hand van het bovenvermelde
vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de adviseur.
(….)

Naar aanleiding van het bovenstaande verzoek heeft de adviseur een kopie van het CV van de
kandidaat ontvangen. Alsmede heeft de adviseur van het Ministerie van Financiën begrepen
dat de Minister de mening is toegedaan dat bij SOAB niet het openbaar accountantsberoep
wordt uitgeoefend.
Uit de brief van 8 september 2016 van het bestuur van BAB aan de Minister met nummer 162917 blijkt dat de kandidaat voor herbenoeming door het bestuur is voorgedragen om
herbenoemd te worden in xxxxxxxxxx van het bestuur van BAB. In die brief is onder meer
opgenomen dat het voorstel van het bestuur om hem te herbenoemen mede ingegeven is door
de bij de stichting bereikte resultaten in de afgelopen zittingsperiode, waaraan de kandidaat
door zijn expertise en toewijding, een flinke bijdrage heeft geleverd.

Uit het CV van de te herbenoemen kandidaat volgt het volgende:
−

xxxxxxxxx heeft een opleiding bedrijfseconomie en een postdoctorale
registeraccountant opleiding. Op dit moment is hij onder meer betrokken bij SOAB
alsmede counselor bij een instelling die zowel een belastingadvieskantoor alsmede een
openbaar accountantsberoepskantoor is. Ook beschikt hij over bestuurservaring. Op dit
moment is xxxxxxxx van het bestuur van BAB.
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Uit de beoordeling van het CV van xxxxxxxxx kan, redelijkerwijs worden aangenomen dat hij
gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, dat hij in
voldoende mate voldoet aan de algemene profielschets. Gezien het feit dat gesteld is dat
betrokkene in zijn functioneren als lid van het bestuur van BAB gunstig is beoordeeld, is er
tevens voldaan aan de vereiste voor een herbenoeming. Daargelaten de vraag of de
betrokkenheid van de kandidaat bij SOAB gekwalificeerd kan worden als betrokkenheid bij een
openbaar accountantsbureau, is in het CV van de kandidaat opgenomen dat hij counselor is
van een instelling die zowel een belastingadvieskantoor alsmede een openbaar
accountantsberoepskantoor is.
Uit nadere verkregen informatie van het Ministerie van Financiën heeft de adviseur vernomen
dat betrokkene al jaren geen enkele dienstbetrekking dan wel andere betaalde financieelcommercieel adviserende rol onderhoud met de betreffende instelling die zowel als een
belastingadvieskantoor alsmede een openbaar accountantsberoepskantoor.kan worden
gekwalificeerd. Uit de verkregen informatie is echter niet gebleken dat er geen sprake is van
enige betrokkenheid bij die instelling zoals vervat in de statuten van de BAB.
Naar aanleiding van het voorgaande kan de adviseur niet anders concluderen dat ook al
voldoet de kandidaat aan het algemenen profielschets alsmede aan de eis voor een
herbenoeming, dat zijn benoeming vanwege zijn betrokkenheid bij een instelling die zowel een
belastingadvieskantoor alsmede een openbaar accountantsberoepskantoor is in strijd zou zijn
met de statuten van BAB. Een benoeming in strijd met de statuten van BAB is nietig op grond
van artikel 21 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Gelet op het voorgaande heeft de
adviseur zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen (her)benoeming van xxxxxxxxx van
het bestuur van BAB.
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Overige opmerkingen

Statuten
De statuten van BAB zijn nog niet aangepast conform de Modelstatuten voor de
overheidsstichtingen van het Land. Naar aanleiding daarvan wordt aan de Minister, de
Regering dan wel de Raad van Ministers geadviseerd te bewerkstelligen dat de statuten van
BAB zo spoedig mogelijk conform de Modelstatuten voor de overheidsstichtingen van het Land
worden aangepast.
5

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 Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd te
bewerkstelligen dat de statuten van BAB zo spoedig mogelijk in overeenstemming
worden gebracht met de Modelstatuten voor de overheidsstichtingen.

−

De adviseur heeft gelet op het gestelde in dit advies zwaarwegende bezwaren tegen de
(her)benoeming van xxxxxxxxx van het bestuur, xxxxxxxx van BAB.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc.

Minister-President
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