
Door Karel Frielink
Het Land en het Eilandgebied
bedienen zich al decennia van
een benoemings- en ontslagcar-
rousel waar het gaat om be-
stuurders en commissarissen
van overheidsvennootschappen
en -stichtingen. Dit beleid komt
er in essentie op neer dat tel-
kens bij een wisseling van de
politieke wacht (nieuw
Bestuurscollege of een nieuwe
Landsregering) wordt bezien
welke bestuurders en/of com-
missarissen moeten worden
vervangen. Niet omdat die be-
stuurders of commissarissen
niet geschikt zijn, maar omdat
ze een andere politieke kleur
hebben.

De OECD (Organization for
Economic Co-operation and
Development) heeft in 2005 de
‘Guidelines on Corporate Go-
vernance of State owned Enter-
prises’ uitgevaardigd. Daarin is
het volgende vastgelegd:

,,The State should act as an
informed and active owner and
establish a clear and consistent
ownership policy, ensuring that
the governance of the state
owned enterprises is carried out
in a transparent and accounta-
ble manner, with the necessary

degree of professionalism and
effectiveness”.

Van de overheid wordt dus
geëist dat beleid wordt geformu-
leerd, zodat duidelijk is hoe de
overheid zich als aandeelhouder
zal gedragen, waarbij als uit-
gangspunten gelden ‘trans-
parantie’ en het ‘afleggen van
(publieke) verantwoording’,
terwijl van de overheid tevens
wordt verwacht dat die zich
professioneel en resultaatge-
richt opstelt. Dat betekent vol-
gens de OECD ook dat de over-

heid niet betrokken mag zijn bij
het dagelijks beheer (de ‘day-to-
day business’) en dat de over-
heid de onderneming volledige
operationele autonomie moet
gunnen.

Het is mede met het oog op
die onwenselijke politieke beïn-
vloeding dat regels van ‘good
corporate governance’ zijn inge-
voerd. Voor Curaçao zijn de
regels van ‘good corporate go-
vernance’ op 1 januari 2010 van
kracht geworden (Eilandsveror-
dening Corporate Governance,
A.B. 2009, 92, en het Eilands-
besluit Code Corporate Gover-
nance Curaçao, A.B. 2009, 96).
Deze regels hebben in hoofd-
zaak betrekking op de (procedu-
res inzake de) benoeming en
het ontslag van bestuurders en
commissarissen, het dividend-
beleid alsmede het verkrijgen of
vervreemden van deelnemingen
in rechtspersonen. In de Ei-
landsverordening is vastgelegd
dat er een onafhankelijke stich-
ting wordt opgericht die toe-
zicht gaat houden op de nale-
ving van de corporate governan-
ce-regels. Het gaat hier om de
Stichting Bureau Toezicht en
Normering Overheidsentiteiten
(SBTNO). Omdat de SBTNO
nog niet operationeel is, worden
haar taken voorlopig door de
Stichting Overheids Accoun-
tantsbureau (Soab) waargeno-
men.

Als het Bestuurscollege van
Curaçao, al dan niet via StIP,
moet (mee)beslissen over de
benoeming of het ontslag van
bestuurders en commissaris-
sen, dan moet eerst advies aan
de SBTNO (op dit moment:
Soab) worden gevraagd. Boven-
dien moet er wat betreft een
voorgenomen benoeming een
profielschets worden gehan-
teerd en moeten er procedurere-
gels zijn. De SBTNO moet in
zijn advies ingaan op de vraag
of de regels van corporate gover-
nance zijn nageleefd. Betreft
het een voorgenomen ontslag,
dan moet de SBTNO ook beoor-
delen of de aangevoerde argu-
menten voor dat ontslag redelijk
zijn. Als er voor het Bestuurs-
college zwaarwegende argu-
menten zijn om van het advies
van de SBTNO af te wijken,
moet dat schriftelijk en gemoti-
veerd aan de SBTNO worden
gemeld.

De vraag is uiteraard of poli-
tieke benoemingen (en ontsla-
gen) hiermee tot het verleden
behoren. In dat verband is de
vraag relevant of voor de over-
heid de plicht bestaat om, kort
gezegd, de beste kandidaat tot
bestuurder of commissaris te
benoemen in plaats van de
kandidaat van de eigen politieke
partij van de betrokken Gedepu-
teerde (als Curaçao de status
van Land binnen het Koninkrijk
heeft verworven: de Minister).
Ik denk niet dat het vennoot-

schapsrecht een dergelijke
plicht aan de overheid als aan-
deelhouder oplegt. De aandeel-
houder is vrij te benoemen wie
hij wil zolang hij zijn stemrecht
niet misbruikt. Het benoemen
van politieke vrienden kan op
zichzelf genomen niet worden
aangemerkt als misbruik in
vennootschapsrechtelijke zin.
Het vanzelfsprekende idee
achter de regels van corporate
governance is echter dat nu
juist wel de beste kandidaat
wordt benoemd.

Ondanks dat de nieuwe re-
gels er goed en degelijk uitzien,
zal veel afhangen van de menta-
liteit van de betrokken politici.
Cruciaal is echter ook wie er tot
lid van het bestuur respectieve-
lijk tot commissaris van de
SBTNO worden benoemd,
waarbij het niet alleen om ken-
nis en ervaring gaat, maar bo-
venal om integriteit en politieke
onafhankelijkheid. Tevens is
van belang dat de SBTNO zich
tot een niet van de politiek af-
hankelijke organisatie kan ont-
wikkelen, ook in termen van
financiering. Het zijn met na-
me de overheidsbedrijven en
overheidsstichtingen die belang
hebben bij een goed georgani-
seerd, onafhankelijk en kritisch
SBTNO, omdat zij daarmee
(hopelijk) de politiek op afstand
kunnen houden.

Dat al decennialang sprake is
van een benoemings- en ont-
slagcarrousel waar het gaat om
bestuurders en commissarissen
van overheidsvennootschappen
en -stichtingen is in ieder geval
geen argument voor een (voor-
genomen) benoeming of ont-
slag. Dat een bestuurder of
commissaris een politieke kleur
heeft die de gedeputeerde (na
10-10-10: de minister) niet be-
valt is ook geen reden voor
ontslag. Politieke benoemingen
en andere vormen van vriend-
jespolitiek vormen bovendien
een ernstige bedreiging voor de
rechtsstaat en er zijn dus regels
nodig om dergelijke bedreigin-
gen het hoofd te bieden. Maar
regels alleen zijn niet voldoen-
de.

Een kritische succesfactor is
publieke controle. Daarvoor is
informatie en voorlichting no-
dig. Een belangrijk aspect van
de nieuwe regelgeving is de
openbaarmaking van de advie-
zen van de SBTNO op de eigen
website, zij het dat daarbij de
persoonlijke levenssfeer (de
privacy) van bijvoorbeeld kandi-
daat-bestuurders zoveel moge-
lijk moet worden gewaarborgd.
Het verdient opmerking dat in
de Memorie van Toelichting
(2008, 23, nr. 3) uitdrukkelijk is
overwogen dat de SBTNO géén
controlerende of toezichthou-
dende taken heeft waar het de
overheid betreft. De politiek
geeft dus zelf aan niet door de
SBTNO gecontroleerd te willen 

Antilliaans Dagblad Donderdag 14 september 201014

Opinie

Advertentie

Stop politieke benoemings-


