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Inleiding

Op o.a. 1 maart 2013 heeft de adviseur reeds advies uitgebracht over voorgenomen
benoemingen van leden van de Raad van Commissarissen bij Refineria di Korsou N.V. (RdK)
Voornoemd advies moet 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 leden van de Raad van Commissarissen van de RdK N.V. e.e.a. in aansluiten
op de eerder uitgebrachte advies.
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Ontvangen en geraadpleegde documenten
•
•
•
•
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C.V. van de voorgedragen kandidaat.
Statuten van de RdK N.V. d.d. 8 mei 2012.
Besluit van de Raad van Ministers no. 2013/50863.
Brief van de Minister van Algemene Zaken d.d. 26 augustus 2013 met de voordracht van
de kandidaat,
Toetsing voornemen tot benoeming bestuurder

Bij de toetsing van de aangemelde kandidaat ter benoeming als lid van de Raad van
Commissarissen van RdK 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.
In eerder adviezen heeft de adviseur gesteld dat vooruitlopend op de strikte naleving van de
code en profielschets de Regering dan wel de Raad van Ministers bij de melding aan de
adviseur minstens aan dient te geven aan welke in de algemene profielschets vastgestelde
kwalificatie een betreffende kandidaat voldoet, het een en ander zoals reeds ook vastgelegd in
het besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035. Bij het ontbreken van een deugdelijke
motivering dan wel het niet aangeven dan wel onderbouwen ter vervulling van welke profiel een
kandidaat is voorgedragen en indien ook uit de CV van de voorgedragen kandidaat niet
afdoende blijkt of de betreffende kandidaat aan een bepaald profiel voldoet kan niet anders
worden geoordeeld dat er zwaarwegende bezwaren zijn tegen een voorgenomen benoeming.
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In het schijven van de Minister is geen nader motivering aangegeven waarom de voorgedragen
kandidaat geschikt geacht worden ter vervulling van een functie noch ter vervulling van welk
profiel de kandidaat wordt voorgedragen. De adviseur zal dan zoals hierboven gesteld op
grond van de C.V. de voorgedragen kandidaat beoordelen.
Uit de beoordeling van de C.V van de heer Rupert A. Arrindell kan redelijkerwijs worden
aangenomen dat de kandidaat beschikt over de minimaal vereiste HBO-werk en denkniveau
alsmede hij in voldoende mate voldoet aan de overige in de algemene profielschets vermelde
vereisten. Betrokkene heeft immers een afgeronde MBA opleiding, een HTS opleiding in de
richting Civilie Techniek almede diverse cursussen. Betrokkene heeft ook voldoende relevante
werkervaring om de functie te kunnen bekleden.
Uitgaande van de statuten en doelstellingen van de RdK en in het bijzonder de in de algemene
profielschets geformuleerde eisen voor leden van de Raad van Commissarissen bij
overheidsentiteiten, heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgestelde
benoeming van de heer R.A. Arrindel als lid van de RvC van de RdK N.V.
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Conclusie en advies

− De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Rupert
A. Arrindell als lid van de Raad van Commissarissen van Refineria di Korsou N.V
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