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Inleiding

Middels ongedateerd schrijven van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de
Minister) behorende bij zaaknummer 2019/009817, ontvangen op 20 februari 2020, is het
voornemen inhoudende de herbenoeming van een lid van het bestuur van de Stichting
Korporashon Pa Desaroyo Di Korsou (hierna: Korpodeko) opnieuw aan de adviseur gemeld
onder overlegging van nadere informatie waar de adviseur om had verzocht in zijn brief van 11
april 2019 (nummer: 11042019.01) naar aanleiding van de eerdere, op 21 maart 2019
ontvangen, melding dienaangaande middels besluit van de Raad van Ministers d.d. 20 maart
2019 met zaaknummer 2019/09817.
Op onder andere 20 december 2018 (nummer: 20122018.01) heeft de adviseur reeds advies
uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van een lid van het bestuur van
Korpodeko. 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 herbenoeming als lid van het bestuur van Korpodeko e.e.a. aansluitend op het eerder
uitgebrachte advies.
Artikel 9 lid 1 van de Landsverordening corporate governance stelt dat indien door of namens
een Minister wordt meebeslist of beslist over de benoeming of voordracht tot benoeming van
een bestuurder dient de verantwoordelijke Minister het voornemen tot de benoeming of
voordracht schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance te melden. In
overeenstemming met artikel 9 lid 2 van de Landsverordening corporate governance dient de
adviseur corporate governance te adviseren over de vraag of een dergelijk voornemen voldoet
aan de statuten van de stichting of vennootschap en aan de toepasselijke regels, waaronder de
procedureregels en profielschets zoals bedoeld in artikel 8 van de Landsverordening corporate
governance en de bepalingen uit de Code. In het advies geeft de adviseur gemotiveerd aan of
er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.
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Ontvangen en geraadpleegde documenten
Besluit Raad van Ministers van 20 maart 2019 (zaaknummer: 2019/09817);
Brief van 18 maart 2019 van de Minister van Economische Ontwikkeling aan de Raad van
Ministers betreffende de voorgenomen herbenoeming (zaaknummer: 2019/009817);
Ongedateerde brief van de Minister aan de SBTNO met nadere informatie betreffende de
voorgenomen herbenoeming;
Brief Korpodeko d.d. 23 januari 2020 betreffende bestuursevaluatie xxxxxxxxxx;
Board Evaluation term 2017/2018;
CV van de voorgedragen kandidaat;
Conceptprofielschets Korpodeko;
Statuten Korpodeko, laatstelijk gewijzigd op 24 januari 2008; en
Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van
Korpodeko van 9 maart 2020.
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Melding aan de adviseur

Het voornemen inhoudende de herbenoeming van een lid van het bestuur van Korpodeko is bij
brief van de Minister ontvangen op 20 februari 2020 opnieuw aan de adviseur gemeld, onder
overlegging van nadere informatie waar de adviseur om had verzocht in zijn brief van 11 april
2019 (nummer: 11042019.01) naar aanleiding van de eerdere melding dienaangaande middels
besluit van de Raad van Ministers d.d. 20 maart 2019.
In voornoemde brief van de adviseur d.d. 11 april 2019 is onder andere het volgende gesteld
dan wel verzocht:
“(…)
Bij brief van 18 maart 2019 aan de Raad van Ministers (zaaknummer: 2019/09817) draagt de Minister,
met verwijzing naar het bijgevoegde profiel, xxxxxxxxxx voor als lid van het bestuur van Korpodeko voor
de functie van General Management Expert.
Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van
Korpodeko van 4 april 2019 blijkt dat xxxxxxxxxx al staat ingeschreven als lid van het bestuur.
Indien de benoemingstermijn van xxxxxxxxxx is verlopen dan zou de voordracht door de Minister in
beginsel een herbenoeming betreffen, ook al is zijn eerdere benoeming niet door de overheid (de
Minister) geschiedt.
Op grond van artikel 2.10 van de Code dient voorafgaand aan een herbenoeming een zorgvuldige
overweging plaats te vinden. Een positieve evaluatie dan wel beoordeling van de betreffende persoon
dient daaraan vooraf te gaan.
De adviseur heeft in de stukken geen aftreedrooster voor het bestuur van Korpodeko, waaruit de
benoemingstermijnen van de leden van het bestuur blijken.
Ook heeft de adviseur geen overzicht van de door de overheid (de Minister) benoemde bestuursleden
(inclusief het profiel waarin zij benoemd zijn) mogen ontvangen.

2

25032020.01

Gezien het voorgaande en conform artikel 9 van de Landsverordening corporate governance ontvangt de
adviseur gaarne alsnog het volgende:





Het aftreedrooster voor het bestuur van Korpodeko;
Informatie betreffende de door de overheid (de Minister) benoemde bestuursleden (inclusief het
profiel waarin deze benoemd zijn);
Nadere motivering van de ervaring van voorgedragen kandidaat, xxxxxxxxxx, als toezichthouder
c.q. in een toezichthoudende functie dan wel vergelijkbare bestuurservaring;
Bij een voordracht tot herbenoeming van xxxxxxxxxx ontvangt de adviseur gaarne de vereiste
voorafgaande zorgvuldige overweging c.q. de evaluatie dan wel beoordeling van de betreffende
persoon.

Ter wille van een snellere afhandeling kan de verzochte informatie eveneens per e-mail
(donalddepalm@sbtno.org) 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 uiterlijk op 15 april 2019. Mocht u aan de hand van het
bovenvermelde vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de adviseur.
(…)”

Aangezien zijdens de Minister aan de adviseur is bericht dat meer tijd nodig zou zijn om de
gevraagde nadere informatie aan te leveren, is de omslag (zaaknummer: 2019/09817) aan de
Minister, op diens verzoek, geretourneerd. Zoals gesteld heeft de Minister de voorgenomen
benoeming opnieuw aan de adviseur gemeld bij brief ontvangen op 20 februari 2019.
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Toetsing Conceptprofielschets

In het advies van 20 december 2018 no. 20122018.01 heeft de adviseur reeds advies
uitgebracht met betrekking tot de profielschets var de bestuursleden van Korpodeko.
De adviseur heeft na dat advies geen aangepaste en vastgestelde profielschets mogen
ontvangen. De profielschets voor een General Manager waarin de Minister voornemens is om
de voorgedragen kandidaat te herbenoemen is hetzelfde waarover de adviseur reeds advies
heeft uitgebracht en kanttekening bij heeft geplaatst. De adviseur verzoekt de Minister alsnog te
bewerkstellingen dat de profielschets van Korpodeko met inachtneming van het gestelde in het
advies van de Adviseur wordt aangepast en vastgesteld.
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Toetsing voornemen benoeming commissaris

Als toetsingskader voor de voorgedragen kandidaat ter herbenoeming als lid van het bestuur
van Korpodeko in het profiel van General Manager Expert, zal de adviseur de
conceptprofielschets Korpodeko hanteren met inachtneming van de aanpassingen zoals
voorgesteld in het advies van 20 december 2018, alsmede de statutaire bepalingen.
In overeenstemming met artikel 5 van de statuten van Korpodeko bestaat het bestuur van de
stichting uit vijftien (15) leden.
De bevoegdheid van de Minister om vijf (5) van de vijftien (15) leden van het bestuur van
Korpodeko te benoemen berust eveneens op artikel 5 van de statuten van de stichting.
De Minister is voornemens xxxxxxxxxx te herbenoemen als lid van het bestuur van Korpodeko
in het profiel van General Manager Expert
Conform artikel 2.10 van de Code vindt een herbenoeming van een commissaris dan wel
bestuurslid slechts plaats na zorgvuldige overweging. Bij herbenoeming van een bestuurslid
dan wel commissarissen dient tevens een toetsing plaats te vinden aan de vastgestelde profiel
voor de raad van commissarissen dan wel bestuur van de entiteit.
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De beoordeling van elk commissaris dient te geschieden conform artikel 4.2 van de Code.
Conform artikel 4.2 van de Code dient een entiteit bij landsbesluit te worden opgericht welk
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 commissarissen en bestuurders alsook de rapportage daarvan
aan de betreffende algemene vergadering van aandeelhouders dan wel de verantwoordelijke
minister te doen toekomen. Voor zo ver de adviseur bekend, is die entiteit nog niet opgericht.
Conform artikel 2.1 van de Code is het overigens ook aan de raad van commissarissen als
orgaan om ten minste tweemaal per jaar het functioneren van de raad zowel als geheel als van
de individuele commissarissen te bespreken en dient melding van dergelijke besprekingen te
worden gedaan in een verslag van de raad van commissarissen.
Hierbij wordt ook verwezen naar onder andere het advies van de adviseur van 25 juli 2016
inzake DC ANSP (nummer: 25072016.02) waarin aan de verantwoordelijke minister, de
Regering dan wel de Raad van Ministers is geadviseerd om de meldingen omtrent
herbenoemingen nader te onderbouwen door de evaluatie dan wel beoordelingen van de
kandidaten omtrent hun functioneren als commissaris aan de adviseur te doen toekomen.
In de stukken heeft de adviseur een “Board Evaluation term 2017/2018” d.d. 20-12-2018
aangetroffen. Dit document heeft eerder het karakter van een zeer summiere omschrijving van
de werkzaamheden van het bestuur in de periode 2017/2018 dan een evaluatie van het
functioneren van het bestuur. Niet kan worden gesteld dat deze “Board evaluation term” een
evaluatie van het bestuur is in de zin van artikel 2.1 van de Code.
Naar aanleiding van het verzoek tot nadere informatie heeft de adviseur tevens een brief d.d.
23 januari 2020 van de huidige penningmeester van het bestuur van Korpodeko aan de Minister
mogen ontvangen met de evaluatie van het functioneren van xxxxxxxxxx. In dit schrijven is het
volgende gesteld:
“(…)
Middels dit schrijven, deel ik u mede dat xxxxxxxxxx in 2014 door FEKOSKAN werd voorgedragen om
zitting te nemen in het Bestuur van Korpodeko. Nadat CBCS haar toestemming heeft verleend voor de
benoeming van xxxxxxxxxx als bestuurslid van Korpodeko, heeft hij vanaf 19 januari 2015 tot en met 31
december 2019 als lid deel uitgemaakt van het Bestuur van Korpodeko.
Gedurende bovengenoemde termijn, heeft xxxxxxxxxx, naar oordeel van het Bestuur, zich volledig
ingezet om de belangen van Korpodeko te waarborgen. xxxxxxxxxx nam actief deel aan de vergadering
van het Bestuur (getuige daarvan is zijn aanwezigheidspercentage van meer dan 90%).
Zijn kennis op het gebied van Coöperatieven, het ambtelijke apparaat, arbeidsontwikkeling en
arbeidsrecht hebben bijgedragen aan de besluitvorming en implementatie van onze producten en
samenwerking met onder andere overheidsentiteiten.
Vanaf 1 juli 2019 maakt xxxxxxxxxx als secretaris, deel uit van het Dagelijks Bestuur van Korpodeko en
qualitate qua is hij tevens lid van de raad van commissarissen van OBNA.
Volledigheidshalve delen wij u mede dat de kwaliteit van de geleverde prestaties van xxxxxxxxxx op het
gewenste/vereiste niveau was.
(…)”

Ook dit schrijven kan niet gezien worden als een evaluatie in de zin van artikel 2.1 van de
Code. De Code stelt dat de raad van commissarissen minstens twee keer per jaar het
functioneren van de raad en zijn individuele leden dient te bespreken. Uit het schrijven blijkt niet
dat zulks een evaluatie dan wel bespreking überhaupt heeft plaats gevonden. In het schrijven
wordt wel gesteld dat de prestaties van xxxxxxxxxx op het gewenste/vereiste niveau was.
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Zoals gesteld heeft de Minister de voorgenomen benoeming opnieuw aan de adviseur gemeld
bij brief ontvangen op 20 februari 2019. In dit schrijven heeft de Minister onder andere het
volgende gesteld:
“(…)
Voordracht:
De Minister meldt de xxxxxxxxxx, met kennis en managementervaring aan als lid van het Bestuur van
Korpodeko ter vervulling van het specifieke profiel General Manager Expert. xxxxxxxxxx heeft een
indrukwekkende carrière achter de rug in leidinggevende functies en heeft onder anderen jarenlange
ervaring op het gebied van management en organisatie.
Zoals uit de bestuursevaluatie brief van Korpodeko blijkt heeft xxxxxxxxxx inzicht, analytisch vermogen,
en handelingsvermogen om te opereren in strategische afwegingsprocessen en maakt het mogelijk dat
xxxxxxxxxx op adequate wijze invulling kan geven aan het profiel van General Manager Expert.
Ook heeft xxxxxxxxxx zich gedurende de jaren heen bekend gemaakt met operationele procedures op
alle niveaus en disciplines (operatie en onderhoud, safety en security, juridisch, financieel, human
resources, public relations, internal audit en technologie) van de organisatie.
Zijn sterke analytische en data-gedreven denkwijze samen met leiderschap vaardigheden hebben geleid
tot het uiteindelijk bekleden van de functie van Managing Director van de Isla Raffinaderij welke
beschouwd kan worden als de grootste werkgever van Curaçao en een van de belangrijke pijlers van de
economie is.
Doordat de raffinaderij competitief dient te zijn op de internationale markt en een continu bedrijf is waren
discipline, besluitvaardigheid, stressbestendigheid en effectief leiding geven zeer belangrijk in het
uitvoeren van de diverse management posities.
Ik verzoek de SBTNO de voordracht xxxxxxxxxx als General Manager Expert voor te leggen aan de
adviseur Corporate Governance voor advies.
(…)”

Gelet op het voorgaande kan gesteld worden dat de Minister de voordracht gemotiveerd aan de
adviseur heeft gemeld. Een expliciete motivering dan wel zorgvuldige overweging voor de
herbenoeming van de kandidaat geeft de Minister echter niet.
Uit de beoordeling van het CV van de voorgedragen kandidaat in combinatie met de door de
Minister overlegde nadere motivering kan redelijkerwijs worden aangenomen dat de
voorgedragen kandidaat, gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij
bestuurservaring heeft, genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van het
bestuur van Korpodeko in het profiel van General Management Expert. Tevens kan worden
geoordeeld dat er deels voldaan is aan de vereisten voor een herbenoeming. Alhoewel uit het
schrijven van de Minister niet blijkt dat er conform artikel 2.10 het voornemen tot de
herbenoeming na een zorgvuldige overweging heeft plaats gevonden, kan wel gesteld worden
dat de kandidaat genoegzaam voldoet aan vereiste van de profielschets zoals vervat in artikel
2.10.
Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de
voorgenomen herbenoeming van xxxxxxxxxx als lid van het bestuur van Korpodeko in het
profiel van General Management Expert.
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Overige Corporate Governance

Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao
blijkt dat er nog leden zijn ingeschreven bij Korpodeko, van wie de zittingstermijn reeds is
verstreken. Indien er een lid is afgetreden dan wel de benoemingstermijn is verlopen dan dient
deze te worden uitgeschreven. Het is de taak van het bestuur/de bestuurder om ervoor zorg te
dragen dat een lid tijdig worden ingeschreven en uitgeschreven in het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel.
Uit onze beoordeling van de statuten van Korpodeko, zoals bij het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel van Curaçao geregistreerd, blijkt dat nog niet is voldaan aan de
wettelijke verplichting om de statuten van Korpodeko te wijzigen, opdat zij in lijn wordt gebracht
met de Code. Tevens blijkt ook dat essentiële bepalingen van de Code niet in acht worden
genomen. Uit het schrijven van 23 januari 2020 van de penningmeester van Korpordeko blijkt
immers dat xxxxxxxxxx in het bestuur zitting had van 19 januari 2015 t/m 31 december 2019
zijnde een periode van meer dan 4 jaren hetgeen in strijd is met artikel 2.10 van de Code die de
zittingsduur van een commissaris beperkt tot maximaal twee maal voor een periode van 4 jaar.
De Regering, de Raad van Ministers dan wel de Minister wordt wederom geadviseerd met
verwijzing naar artikel 3 derde lid van de Landsverordening corporate governance te
bewerkstelligen dat de statuten van Korpodeko op korte termijn worden aangepast en dat
Korpodeko reeds nu handelt met in achtneming van het gesteld in de Code.
De adviseur vraagt hierbij ook uw aandacht voor het feit dat conform de bepalingen van de
Code Corporate Governance er geen sprake dient te zijn van belangenverstrengeling bij
commissarissen (bestuursleden) van een overheidsentiteit, verwezen wordt naar artikel 2.12
van de Code. Tevens dient iedere commissaris onafhankelijk te zijn conform het gestelde in
artikel 2.9 van de Code. Het behoort in beginsel niet tot de taak van de adviseur om het
voorgaande te toetsen. Voorts brengt de adviseur onder uw aandacht dat het evenmin tot de
taak van de adviseur behoort om een integriteittoets en/of antecedentenonderzoek te
verrichten.
De kandidaten dienen voor het aanvaarden van hun benoemingen zelf aan te geven of er
sprake is van belangenverstrengeling dan wel of zij voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria
zoals gesteld in voornoemde bepalingen. De Regering, Raad van Ministers, aandeelhouder dan
wel algemene vergadering van aandeelhouders kan de kandidaten hiertoe een verklaring laten
afleggen. Het is vervolgens aan de Regering, de Raad van Ministers dan wel de algemene
vergadering van aandeelhouders zelf om haar eigen beoordeling op deze aspecten te maken
alvorens tot de benoeming over te gaan van een kandidaat. In deze omslag heeft de adviseur
een dergelijke verklaring van de kandidaat - zoals voorheen gebruikelijk was - niet aangetroffen.
In het kader van de volledigheid ligt het op de weg van Raad van Ministers dan wel de Minister
om bij een melding zoals in casu eveneens die verklaring aan de adviseur te doen toekomen.
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Conclusie en Advies


De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de informatie betreffende de
leden van het bestuur van Korpodeko in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel zo spoedig mogelijk wordt bijgewerkt.



De Minister wordt hierbij geadviseerd te bewerkstelligen dat de statuten van Korpodeko
zo spoedig mogelijk in overeenstemming worden gebracht met de Modelstatuten voor
overheidsstichtingen.



De Minister wordt hierbij geadviseerd te bewerkstelligen dat Korpodeko de bepalingen
van de Code in acht neemt.
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De Minister wordt geadviseerd te bewerkstellingen dat de concept profielschets wordt
aangepast en vastgesteld met inachtneming van het advies van de adviseur van 20
december 2018.



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



De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen
herbenoeming van de voorgedragen kandidaat xxxxxxxxxx als lid van het bestuur van
Korpodeko in het profiel van General Management Expert met in achtneming van de
benoemingstermijn zoals gesteld in artikel 2.10 van de Code.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc.

Minister-President
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Op 10 maart heeft de adviseur het advies met nummer 10032020.01 uitgebracht met betrekking
tot de voorgenomen herbenoeming van xxxxxxxxxx als bestuurslid van Korpodeko.
De adviseur heeft in dat advies gesteld geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de
voorgenomen benoeming van xxxxxxxxxx als bestuurslid van Korpodeko in het profiel van
General Management Expert.
Bij het toetsten van een voornemen tot benoeming doet de adviseur een zogenaamde
“papierentoetsing” oftewel de adviseur baseert zich op de informatie die aan hem wordt
verstrekt door de Minister zijnde het schrijven van de Minister bevattende de motivering
alsmede het curriculum vitae van de kandidaat.
De adviseur heeft echter onlangs kunnen vernemen dat xxxxxxxxxx kennelijk werkzaam is bij
de overheid dan wel werkzaamheden verricht voor het xxxxxxxxxx en aldaar kennelijk een
kaderfunctie bekleedt. De adviseur heeft na het verrichten van het nodige onderzoek kunnen
vernemen dat xxxxxxxxxx benoemd is in het transitieteam voor het xxxxxxxxxx en dat hij onder
andere als lid van het xxxxxxxxxx belast is met de taken en bevoegdheden verbonden aan de
functie xxxxxxxxxx. Gesteld dient te worden dat xxxxxxxxxx feitelijk een topkaderfunctie
bekleed direct ressorterende onder een Minister.
De adviseur heeft reeds in diverse adviezen aangeven dat de benoeming van een ambtenaar of
daaraan gelijkgestelde, contractant of consultant werkzaam voor het Land op gespannen voet
staat met de beginselen van onafhankelijkheid en tegenstrijdige belangen zoals vervat in de
Code. Het voorgaande heeft de adviseur ook onlangs gemeld bij de voordrachten ter
benoeming van een lid van de raad van commissarissen in FEFFIK zaaknummer 2020/004848
en CORE N.V. zaaknummer 2020/001211. Verwezen wordt het schrijven van de adviseur in
voornoemde voornemens van respectievelijk 28 februari 2020 no. 2802202.03 en 10 februari
2020 no. 10022020.01. In beide gevallen heeft de Minister het voornemen tot de benoeming
ingetrokken.
Artikel 2.9 van de Code met betrekking tot de onafhankelijkheid van een commissaris heeft
geen limitatieve opsomming voor de gevallen waarin er geen sprake is van onafhankelijkheid.
Derhalve dienen niet slechts de 4 criteria van artikel 2.9 in acht te worden genomen om te
bepalen of een kandidaat voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria. Indien alleen deze criteria
in acht zouden worden genomen zou voorbij gegaan zijn aan het feit dat het hier niet om een
limitatieve opsomming gaat. Het zijn dus niet alleen deze criteria die bepalen of een kandidaat
onafhankelijk is.
Dit artikel stelt dat indien een van deze criteria op een persoon van toepassing is deze persoon
in ieder geval zeker niet onafhankelijk is. Het betreft hier een negatieve formulering hetgeen
met zich mee brengt dat het niet slechts beperkt is tot deze criteria.
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Artikel 2.9 stelt immers in algemene zin dat de raad van commissarissen zodanig moet zijn
samengesteld dat de commissarissen ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang
dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Tevens is in de Code gesteld dat elke vorm
en schijn van belangenverstrengeling tussen de vennootschap en commissarissen moet worden
vermeden en dat bij transparantie en integriteit het van belang is om belangenverstrengeling
(‘conflict of interest’) tussen de verschillende entiteiten van de governance structuur te
voorkomen.
In het verlengde van het voorgaande is in het bijzonder in de door de Raad van Ministers
vastgestelde model statuten voor stichtingen opgenomen dat niet benoembaar zijn:




een lid van de staten van het Land;
een lid van de raad van ministers van het Land;een ambtenaar van het Land;

Onder ambtenaar dient hier gelezen te worden niet alleen maar ambtenaren in de zin van de
LMA maar alsmede de daaraan gelijkgestelden zoals contractanten en consultants die voor het
land werkzaam zijn dan wel direct of indirect onder een Minister dan wel een Ministerie
ressorteren. Een ambtenaar dan wel een daaraan gelijkgestelde dient het belang van het Land
dan wel het Ministerie te dienen en staat in direct dan wel indirecte gezagsverhouding met een
Minister. Dit maakt dat zijn onafhankelijkheid in het gedrang komt daar hij de belangen van het
Land alsmede de stichting waarin hij door de Minister wordt benoemd dient te dienen.
Het feit dat de statuten van een stichting geen beperkingen heeft met betrekking tot de
benoembaarheid van een kandidaat doet er niet toe. Alle stichtingen waaronder ook Korpodeko
hadden immers conform het gestelde in de Landsverordening binnen 6 maanden na de
inwerkingtreding van de Landsverordening zijnde 1 januari 2010 hun statuten moeten
aanpassen en de Code van toepassing moeten verklaren dan wel hun statuten moeten
aanpassen conform de door de Raad van Ministers vastgestelde model statuten.
Gelet op het voorgaande zijn in beginsel alle ambtenaren en daaraan gelijkgestelden niet
benoembaar als bestuursleden dan wel leden van een raad van commissarissen in een
overheidsentiteit. Dit geld in het bijzonder voor ambtenaren dan wel gelijkgestelden die een
kaderfunctie bij de overheid bekleden dan wel onder een Minister ressorteren. Er is bij hen
immers sprake van een evidente schijn van belangenverstrengeling waardoor hun
onafhankelijkheid in het gedrang is.
Het gaat er dus niet om of iemand onafhankelijk handelt maar op of de functies die hij bekleedt
dan wel de positie die hij heeft binnen de overheid zijn onafhankelijkheid in het gedrang kan
brengen dan wel de schijn van belangenverstrengeling met zich mee brengt.
Gelet op de nieuwe informatie waarover de adviseur is komen te beschikken en gelet op het
voorgaande is de adviseur genoodzaakt zijn advies van 10 maart 2020 no. 10032020.01 te
herzien en te stellen dat er zwaarwegende bezwaren zijn tegen de voorgenomen herbenoeming
van xxxxxxxxxx als bestuurslid van Korpodeko.
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