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In de commissievergadering van de vaste commissie Financiën1 van 
8 november 2016 was de brief van de Staatssecretaris van Financiën van 
14 oktober 2016 aan de orde waarin hij zijn voornemen kenbaar maakt tot 
oprichting van de rechtspersoon Holland Casino N.V. Naar aanleiding 
hiervan hebben de leden van de fractie van D66 op 18 november 2016 
enkele vragen gesteld aan de Staatssecretaris. 

De Staatssecretaris heeft op 2 december 2016 gereageerd. 

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk 
overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Financiën,
Van Dooren 

1 Samenstelling:
Ten Hoeve (OSF), Knip (VVD), Backer (D66), Ester (CU), De Grave (VVD) (voorzitter), Hoekstra 
(CDA) (vice-voorzitter), Postema (PvdA), Sent (PvdA), Van Strien (PVV), Vos (GL), Kok (PVV), 
Bruijn (VVD), Van Apeldoorn (SP), Dercksen (PVV), Van Kesteren (CDA), Knapen (CDA), Köhler 
(SP), Prast (D66), Van Rij (CDA), Rinnooy Kan (D66), Van Rooijen (50PLUS), Schalk (SGP), 
Teunissen (PvdD), Van de Ven (VVD), vac. (PvdA), Overbeek (SP).
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
FINANCIËN  

Aan de Staatssecretaris van Financiën 

Den Haag, 18 november 2016 

In de commissievergadering van de commissie Financiën van 8 november 
2016 was uw brief aan de orde van 14 oktober 2016 waarin u uw 
voornemen kenbaar maakt tot oprichting van de rechtspersoon Holland 
Casino N.V. Naar aanleiding hiervan hebben de leden van de fractie van 
D66 enkele vragen. 

Genoemde leden van D66 vragen de Staatssecretaris naar een toelichting 
op de rol van de aandeelhouder bij de profielschets en samenstelling van 
de commissarissen bij respectievelijk de Nederlandse Loterij B.V. 
(goedkeuring) en in het voorstel voor Holland Casino N.V. (het recht 
geraadpleegd te worden). De Staatssecretaris geeft als toelichting dat 
raadpleging conform de «standaard statuten» is. Deze leden vragen om 
een toelichting op het begrip standaard statuten en een nadere toelichting 
waarom hiervan bij de Nederlandse Loterij kennelijk is afgeweken. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën,
F.H.G. de Grave 
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BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 2 december 2016 

Naar aanleiding van mijn voorhangbrief van 14 oktober 2016 over het 
voornemen tot oprichting van de rechtspersoon Holland Casino NV 
hebben de leden van de fractie van D66 enkele vragen gesteld (uw brief 
van 18 november 2016). Genoemde leden van D66 vragen naar een 
toelichting op de rol van de aandeelhouder bij de profielschets en 
samenstelling van de commissarissen bij respectievelijk de Nederlandse 
Loterij B.V. (goedkeuring) en in het voorstel voor Holland Casino N.V. (het 
recht geraadpleegd te worden). Deze leden vragen om een toelichting op 
het begrip standaardstatuten en een nadere toelichting waarom hiervan 
bij de Nederlandse Loterij kennelijk is afgeweken. 

De afgelopen jaren heeft de staat als aandeelhouder een algemene 
standaard ontwikkeld voor de statuten van staatsdeelnemingen. Deze 
standaard geeft de aandeelhouder de bevoegdheden die nodig zijn om 
zijn doelstellingen te bereiken, zoals die zijn vastgelegd in de Nota 
Deelnemingenbeleid rijksoverheid 20132. Hierbij gaat het onder meer om 
de rolverdeling bij benoemingen, het beloningsbeleid, grote investeringen 
en de strategie. Andere belangrijke onderdelen zijn bepalingen over de 
informatieverschaffing aan de aandeelhouder en over de vaststelling van 
dividenden en/of uitkeringen uit de reserves. De staat als aandeelhouder 
sluit bij het vastleggen van zijn bevoegdheden in de statuten aan bij de 
bepalingen over de bevoegdheden van de algemene vergadering van 
aandeelhouders uit het Burgerlijk Wetboek. 

De vraag van de leden van D66 ziet op de benoemingsprocedure van 
commissarissen. Dit is een kernonderwerp van de standaardstatuten. 
Conform het Burgerlijk Wetboek en volgens de standaardstatuten worden 
leden van de raad van commissarissen op voordracht van de raad van 
commissarissen benoemd door de algemene vergadering van aandeel-
houders. Dit is zowel het geval bij de Nederlandse Loterij BV als bij de op 
te richten Holland Casino NV. 

De staat wil als aandeelhouder actief betrokken zijn bij de benoemingen 
van bestuurders en commissarissen. Dat betekent dat de staat tijdig en op 
cruciale momenten in het benoemingsproces wordt geraadpleegd. In de 
praktijk betekent dit dat er enkele stappen voorafgaan aan de formele 
voordracht die de raad van commissarissen doet. De eerste stap in het 
benoemingproces is het opstellen van de profielschets voor de vervulling 
van een vacature. Het uitgangspunt is dat de staat daarbij betrokken is, 
maar de standaardstatuten bevatten geen tekstvoorschriften en de 
statuten hoeven per deelneming dus ook niet identiek te zijn. 

De statuten van de Nederlandse Loterij BV bepalen dat de profielschets 
voor de raad van commissarissen wordt vastgesteld door de algemene 
vergadering van aandeelhouders. De statuten van Holland Casino NV 
bepalen dat de raad van commissarissen de profielschets bespreekt met 
de aandeelhouder. In de statuten van de Nederlandse Loterij BV is een 
(verdergaand) goedkeuringsrecht opgenomen omdat bij de totstand-
koming van die statuten rekening is gehouden met de positie van de 
medeaandeelhouder. Holland Casino heeft slechts één aandeelhouder. 

2 Kamerstukken II, 2013/2014, 28 165, nr. 165.
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Beide bepalingen zijn echter in lijn met de standaardstatuten en geven de 
aandeelhouder de gewenste invloed op de uiteindelijke benoeming van 
een commissaris. 

De Staatssecretaris van Financiën,
E.D. Wiebes
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