
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De discussie
over het politieke benoe-
mings- en ontslagbeleid 
is in Nederland aan de
orde gekomen in het gere-
nommeerde rechtspraak-
tijdschrift ‘Jurisprudentie
Onderneming & Recht’
geplaatst. 

Als voorbeeld wordt het von-
nis van het Hof van 10 augustus
2010 gepubliceerd in de zaak
Ivar Asjes tegen medewerkers
van Selikor die tegen zijn benoe-
ming tot directeur zijn. Het von-
nis is in dat blad door jurist Ka-
rel Frielink van commentaar
voorzien. 

Frielink concludeert dat met
dit hofvonnis vaststaat dat het
sinds jaar en dag gehanteerde
bestendige benoemings- en ont-
slagbeleid bij wisseling van de
politieke wacht niet zonder
meer kan worden voortgezet.
,,Dat beleid was niet transpa-
rant, terwijl vanwege de belan-
genverstrengeling en het nemen
van beslissingen op niet-zake-
lijke gronden ook de integriteit
in het geding was”, aldus Frie-
link. 

Met zijn beslissing plaatst het
hof het belang van de betrokken
overheidsvennootschap en de
daarmee verbonden onderne-
ming centraal, maar eveneens
de destijds nog niet wettelijk
vastgelegde beginselen van ‘cor-
porate governance’. Inmiddels
zijn op 1 januari 2010 de wette-
lijke regels van corporate gover-
nance van kracht geworden. 

Volgens Frielink behoren po-

litieke benoemingen hiermee
niet tot het verleden, maar heeft
de overheid wel de plicht om de
beste kandidaat tot bestuurder te
benoemen in plaats van de kan-
didaat van de eigen politieke par-
tij. Frielink: ,,De aandeelhouder
is vrij te benoemen wie hij wil
zolang hij zijn stemrecht niet
misbruikt. Het benoemen van
politieke vrienden kan op zich-
zelf genomen niet worden aan-
gemerkt als misbruik in ven-
nootschapsrechtelijke zin. Het
vanzelfsprekende idee achter de
regels van corporate governance
is echter dat nu juist wel de beste
kandidaat wordt benoemd.” 

De rechtsdeskundige bena-
drukt verder dat de regels van
corporate governance gebruikt
kunnen worden door het ge-
recht in het geval van geschillen
over benoemings- en ontslagbe-
sluiten. 

De regels bevatten zelf geen

strafrechtelijke of andere sanc-
ties, maar hebben wel betrek-
king op het gedrag van de over-
heid en de politiek die zijn in-
vloed als aandeelhouder moet
aanwenden om ervoor te zorgen
dat overheidsvennootschappen
die regels zoveel mogelijk nale-
ven en bijvoorbeeld vastleggen
in hun statuten. ,,Hoewel er dus
geen apart sanctieregime is in-
gevoerd, zullen de corporate go-
vernance regels wel relevant
zijn, bijvoorbeeld wanneer een
rechter een besluit moet toetsen
aan de eisen van redelijkheid en
billijkheid”, zo licht Frielink na-
der toe. 

Hij merkt verder op dat met
name waar het gaat om beslui-
ten tot benoeming of ontslag van
bestuurders en commissarissen
van overheidsvennootschappen
of overheidsstichtingen, te grote
terughoudendheid van de rech-
ter niet gewenst is. 
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Schip sinds
juli in haven

Angelo Meyer, voorzitter van de
vakbond PWFC, was ook bij de
persconferentie aanwezig en
verklaarde dat alles conform het
draaiboek was gebeurd en dat de
gezondheid van de werknemers
op de eerste plaats komt. Ziekte-
kosten van werknemers die
eventueel besmet zijn geraakt
worden gedekt door hun verze-
kering.

Het vrachtschip DP Polar ligt
al vanaf juli vorig jaar afgemeerd
bij de Nieuwe Haven in afwach-
ting van nieuwe boilers die geïn-
stalleerd moesten worden. Het
schip was in handen van een be-
drijf uit Monaco die het een
maand geleden doorverkocht
aan een organisatie uit Singapo-
re. Deze zette de plannen voort
om de intussen aangekomen
boilers te installeren. De nieuwe
eigenaars gaven aan dat ze bij de
overdracht niet alle papieren in
handen hebben gekregen,
waardoor ze dus ook geen bouw
tekeningen konden overleggen. 

,,Het schip is gebouwd in
1988-1989 terwijl het gebruik
van asbest als isoleermiddel in
de scheepsbouw al in 1986 is af-
geschaft. Daarom was er ook
geen reden om hier extra aan-
dacht aan te besteden toen gege-
vens werden overlegd bij aan-
vaarding van de opdracht. Alle
kosten die tot nu toe zijn ge-
maakt in verband met deze zaak
komen voor rekening van de ei-
genaren”, zo zegt Martina. Hij
verwacht dat hun juridische ver-
tegenwoordiger binnenkort op
het eiland zal aankomen en dat
de werkzaamheden toch nog
voor de oorspronkelijke deadli-
ne, 31 oktober aanstaande, wor-
den afgerond. Het A-dok is na-
melijk al gereserveerd voor an-
dere schepen die voor reparatie
bij het Dok zullen afmeren.

Juridisch tijdschrift over Asjeszaak

De zaak 
Asjes-
Selikor

In de hoger beroepszaak
van Ivar Asjes tegen vijf
medewerkers van Selikor,
de Stichting Implementatie
Privatisering (StIP) en de
naamloze vennootschap
Selikor, werd hij op 10 au-
gustus in het ongelijk ge-
steld. Zijn benoeming tot
directeur van Selikor werd
daarmee nietig verklaard
en kostte hem ruim 16.000
gulden salarissen van de
gemachtigden. Het vonnis
ging overigens verder niet
over de terugvordering van
het reeds betaalde salaris
van 99.000 gulden. In au-
gustus kondigde Selikor
aan hier een aparte rechts-
zaak over te beginnen. Uit
het vonnis blijkt dat niet is
gebleken dat Asjes vóór
zijn sollicitatiebrief contact
met Selikor heeft gehad,
ook niet dat hij voor de sol-
licitatie een functiebe-
schrijving heeft gehad en
een inhoudelijke sollicita-
tieprocedure heeft door-
lopen. Verder zijn door Se-
likor en/of StIP en/of het
Bestuurscollege niet meer-
dere personen benaderd
die ook geschikt zouden
zijn voor de functie. Ook
zijn er geen wervingsadver-
tenties geplaatst. Boven-
dien is het beleid, dat een
loopbaan voor eigen perso-
neel gestimuleerd wordt.
Verder is geen inzicht ver-
kregen in de directeursca-
paciteiten van Asjes. En tot
slot concludeert het Hof
dat tot op de dag van van-
daag geen inzicht is gege-
ven in het hoe en waarom
van de benoeming van As-
jes.
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