
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Op 11 november
voert KLM drie afscheidsvluch-
ten, de zogeheten ‘Farewell
Flights’ uit met de MD-11. Dit
toestel werd jarenlang ingezet
op vluchten van Schiphol naar
Curaçao en de overige Dutch Ca-
ribbean. In verband met de af-
scheidsvluchten, die zeer popu-
lair zijn en bij aanvang van de
ticketverkoop al binnen enkele
minuten helemaal uitverkocht
waren, is er een kennisquiz
waarmee de twee laatste plaat-
sen aan boord van deze bijzon-
dere vlucht zijn te winnen. Zo
liet KLM gisteren in een persbe-
richt weten. De MD-11 kennis-
quiz loopt nog tot en met don-
derdag 30 oktober Op de cam-
pagnesite bewijst KLM ook de
laatste eer aan de MD-11 met een
historisch overzicht van foto’s,
films en feiten en cijfers rond-
om dit unieke toestel.

De periode van KLM met de
MD-11 is ook samengevat in een
uniek MD-11 Farewell-boek, dat
te bestellen is via md-11.nl.

De campagne bestaat uit twee
delen: een quiz met 11 vragen en
een tijdlijn. Op de tijdlijn kan ie-
dereen zijn of haar mooiste mo-
ment van de MD-11 delen in de
vorm van foto, video of geschre-

ven tekst. De site zal dit gehele
jaar nog online te raadplegen
zijn. Meer informatie is te vin-
den op onderstaande website. 

byebyeMD11.klm.com

Curaçao wordt voor 100 pro-
cent aandeelhouder. Het is om
die reden dat de Raad van Mi-
nisters (RvM) en de betrokken
minister van Algemene Zaken,
Ivar Asjes (PS) een interim-di-
recteur en vijf commissarissen
hebben voorgedragen bij de
Stichting Bureau Toezicht en
Normering Overheidsentiteiten
(SBTNO). Interim-directeur
wordt Lissette Bor, zo blijkt uit
een reactie van Asjes aan
SBTNO. SBTNO heeft in princi-
pe, gezien haar curriculum vitae
(cv) geen bezwaar tegen Bor,
maar stelt wel vast dat er geen
sollicitatieprocedure aan vooraf
is gegaan en dat haar benoe-
ming te weinig gemotiveerd is.
Asjes: ,,Voor mij en de RvM is
die constatering (goed cv, red.)
voldoende, waarbij ik ten over-
vloede wil aantekenen dat het
door u voorgestelde procedurele
traject met betrekking tot een
transparant wervings- en selec-
tieproces uiteraard zal worden
gevolgd.” Dat er snel een inte-

rim-directeur moet komen
wordt door Asjes gemotiveerd:
,,Feit is dat het de taak en de ver-
antwoordelijkheid van de RvM is
om het belang van KPG voorop
te stellen, gezien de grote belan-
gen die hierbij spelen, namelijk
het exclusieve recht op het
onderzoek naar en de winning
van petroleum in de wateren van
Curaçao alsmede in de onder-
grond daarvan. Zeker indien in
ogenschouw wordt genomen dat
het betreffende wetsvoorstel
voorschrijft dat in het geval van
KPG sprake dient te zijn van een
100 procent rechtstreekse deel-
neming van het land.” Maar, zo
voegt de premier eraan toe:
,,Terzijde zij opgemerkt dat de
RvM haar bedenkingen heeft of
het überhaupt tot uw taak als ad-
viseur behoort om de geschikt-
heid van een voorgedragen kan-
didaat te toetsen.”

Asjes stelt vast dat SBTNO
wel akkoord kan gaan met de
voorgedragen commissarissen
op basis van hun cv, maar dat de
stichting wel bedenkingen heeft
bij de voorgedragen persoon van
Arthur Nieuw, omdat hij ambte-
naar is. Goed bevonden zijn
Werner Wiels, die optreedt als
voorzitter en de commissarissen
Ruben Roosberg, Rupert Arrin-
dell en Fausto Balentien. 

Ten aanzien van Nieuw voert
Asjes aan: ,,In de modelstatuten
die vastgesteld zijn voor over-
heidsvennootschappen staat ner-
gens dat een commissaris niet
tegelijkertijd ambtenaar kan
zijn. Dit is alleen zo gesteld ten
aanzien van overheidsstichtin-
gen. Met u ben ik het echter wel
eens dat iedere schijn van belan-
genverstrengeling vermeden
moet worden, in die gevallen
waarbij het werkgebied van de
overheidsdienaar heel dicht staat
bij die van de vennootschap. In-
dien er sprake is van een betrek-
kelijk grote afstand tussen het
reguliere werkgebied van de
overheidsemployee en dat van
de vennootschap, kan naar
maatstaven van redelijkheid en
billijkheid worden betoogd dat
zulks niet per se een belangen-
verstrengeling dan wel een
schijn daarvan hoeft op te leve-
ren.”
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Curaçao

Bedrijf voor
petroleum
en gas i.o.
Lissette Bor interim-directeur KGP
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Kompania di Gas i Petroli (KGP) is in
oprichting (i.o.), daarvoor wordt eerdaags bij de notaris
een handtekening gezet. Ten grondslag aan het bedrijf
ligt de zogenoemde Petroleumlandsverordening. 

Nadere 
informatie
niet in code

Asjes stelt overigens vast
dat SBTNO een nieuwe
modus operandi hanteert
en vóór het uitgeven van
een advies vaak nadere in-
formatie opvraagt, zoals
een businessplan of een
onderliggende landsveror-
dening. Maar, zo consta-
teert de minister, de code
corporate governance biedt
geen grondslag voor deze
‘tussenfase’. Hij raadt dan
ook aan om de Commissie
Evaluatie Corporate Gover-
nance Curaçao bij haar eva-
luatie daarover een concre-
te aanbeveling te laten doen
aan de minister van Finan-
ciën. Het gaat om een rege-
ling waarbij SBTNO dan
officieel de mogelijkheid
krijgt nadere informatie op
te vragen alvorens een ad-
vies uit te brengen. 

Advertentie

Een McDonnell Douglas, kortweg MD-11, van KLM op het platform
van de Curaçaose luchthaven Hato naast een toestel van de Insel
Air, partner van KLM. FOTO ROGER CANNEGIETER
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