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Grondslag

De openbare rechtspersoon het Land Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de
Verordening corporate governance (A.B. 2009 no. 92), een schriftelijke overeenkomst
aangegaan ingaande 1 mei 2012, met een bij Landsbesluit no. 2012/13836 aangewezen
deskundige organisatie zijnde de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten
(SBTNO). Uitgaande van het gestelde in artikel 4 derde lid van de Verordening corporate
governance als ook de bepalingen van de overeenkomst van opdracht, behoren tot de
werkzaamheden van de adviseur corporate governance onder meer het ambtshalve of op
verzoek van het Land Curaçao adviseren van de aandeelhouder, de Regering, de Raad van
Ministers dan wel de Ministers over de toepassing van de in de Code Corporate Governance en
in de Verordening opgenomen bepalingen.
De Minister heeft kennelijk met in achtneming van het voorgaande de adviseur benaderd met
het verzoek om advies inzake de vergoeding van de leden van de Raad van Commissarissen
van de UTS N.V.
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Ontvangen en geraadpleegde documenten

− Brief van de President Commissaris van de UTS d.d. 2 augustus 2012 inzake vergoeding
voor commissarissen van de overheidsvennootschappen.
− Besluit van de Raad van Minster d.d. 29 augustus 2012 no. 2012/020937 ter toetsing van
het voorstel door de SBTNO.
− Besluit van de Raad van Ministers d.d. 12 april 2012 no. 2012/020937 ter vaststelling van
de vergoedingen van de leden van de Raad van Commissarissen van de
overheidsvennootschappen.
De Raad van Commissarissen van de UTS N.V. verzoekt de Minister om de reeds eerder op
28 februari 2011 door de AVA vastgestelde vergoeding voor de leden van de Raad van
Commissarissen te mogen handhaven i.p.v. de op 12 april 2012 vastgestelde vergoeding door
de Raad van Minster, welke lager is dan de eerder vastgesteld vergoeding.
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Het voorgaand wordt gemotiveerd met de stelling dat de commissarissen van de UTS tevens
commissaris zijn van de dochtermaatschappijen van de UTS dan wel dat het om een groep
van vennootschappen gaat.
Voorts wordt er gestel dat de vergoeding zoals reeds vast gesteld niet disproportioneel is en
dat een verlaging van de vergoeding tot kwaliteitsverlies zou leiden.
De Raad van Commissarissen verzoekt de aandeelhouder tevens om de SBTNO op te dragen
om de honorering van de commissarissen van de UTS te evalueren en een benchmark uit te
voeren en ter zake advies uit te brengen aan de aandeelhouder conform de Code Corporate
Governance (art. 4.3)
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Statutaire bepalingen en Code Corporate Governance

Conform artikel 8 achtste lid van de statuten van de UTS bepaald de AVA de vergoeding van
de Commissarissen.
Conform artikel 4.3 van de Code dient de Raad van Ministers dan wel de Regering een entiteit
op te richten , welke belast is met advisering van de overheid inzake de remuneratie van
commissarissen en bestuurders van de vennootschap.
Benadrukt wordt dat de door de overheid op te richten entiteit zoals vervat in artikel 4.3 van de
Code alsmede artikel 4.2 van de Code niet de SBTNO betreft zoals door de Raad van
Commissarissen van de UTS gesteld. Daarnaast kan de aandeelhouder aan de SBTNO geen
enkele instructie geven zoals gesteld door de Raad van Commissarissen van de UTS.
Wel kan de Raad van Ministers dan wel de Regering de Adviseur om advies vragen m.b.t. de
Code Corporate Governance met in achtneming van artikel 4 derde lid van de Verordening.
In eerder adviezen van de Adviseur aan de Regering dan wel de Raad van Ministers heeft de
Adviseur er reeds op aangedrongen om de betreffende entiteit op te richten om de Regering
dan wel de Raad van Ministers van advies te voorzien conform de artikelen 4.2 en 4.3 van de
Code. De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om met
spoed de betreffende entiteit op te richten. Volledigheidshalve zij gesteld dat de entiteit ook een
ambtelijke commissie kan zijn; de instelling van deze entiteit zou in de vorm van een commissie
op zeer korte termijn kunnen geschieden.
Deze commissie dan wel entiteit kan dan verzocht worden om de vergoedingen van
commissarissen te evalueren, deze zo nodig te benchmarken en te differentiëren afhankelijk
van de aard, complexiteit en grote van de vennootschap.
Voor wat betreft het verzoek van de Raad van Commissarissen van de UTS om de huidige
vergoedingen te mogen handhaven geeft de Adviseur u in overweging om vooralsnog in te
stemmen met dit verzoek, daar de huidige vergoedingen niet disproportioneel hoog voorkomen.
UTS behoort tot een van de grotere overheidsvennootschappen waardoor de iets hogere
vergoeding gerechtvaardigd kan worden.
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Conclusie en advies
•

De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om uitvoering te
geven aan het gestelde onder de bepalingen 4.2 en 4.3 van de Code Corporate
Governance en de betreffende entiteit op te richten

•

De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om vooralsnog in
te stemmen met het verzoek van de Raad van Commissarissen van de UTS m.b.t. de
handhaving van de huidige vergoedingen.

De SBTNO
adviseur corporate governance

cc

Minister van Financiën
Minister van VVRP
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