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De openbare rechtspersoon Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de
Landsverordening corporate governance (P.B. 2014, no. 3 (G.T.)), een schriftelijke
overeenkomst aangegaan ingaande 1 mei 2012, met een bij Landsbesluit no. 2012/13836
aangewezen deskundige organisatie zijnde Stichting Bureau Toezicht en Normering
Overheidsentiteiten (hierna: SBTNO). Uitgaande van het gestelde in artikel 4 derde lid van de
Landsverordening corporate governance alsook 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 het
Landsbesluit Code Corporate Governance Curaçao (P.B. 2014, no. 4 (G.T.)) (hierna: de Code)
en in de Landsverordening corporate governance opgenomen bepalingen.
Bij besluiten van de Raad van Ministers van 23 april 2014 en 7 mei 2014 met zaaknummers
2014/19433 en 2014/20391, ontvangen op 25 april 2014, resp.10 mei 2014, is de adviseur
benaderd met het verzoek om advies met betrekking tot het voornemen tot benoeming van
twee kandidaten als leden van de raad van commissarissen van Stichting “Instituto Nashonal di
Deporte Kòrsou” (hierna: SINDK) tot voor de oprichting bij de adviseur bekend als Fundashon
Instituto Nashonal di Deporte Korsou i.o.
Op 30 september 2013 en 15 april 2014 heeft de adviseur reeds advies met nummer
30092013.01 en nummer 15042014.06 uitgebracht over voorgenomen benoemingen van leden
van de raad van commissarissen van SINDK. Voornoemde adviezen moeten als integraal
onderdeel worden gezien van dit advies.
De adviseur zal in dit advies volstaan met de toetsing van de voorgedragen kandidaten ter
benoeming als leden van de raad van commissarissen van SINDK e.e.a. aansluitend op de
eerder uitgebrachte adviezen.
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Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten
Besluiten van de Raad van Ministers van 23 april 2014 en 7 mei 2014 (zaaknummers:
2014/19433/20391);
Brieven van de Minister van Algemene Zaken (hierna: de Minister) van 22 april 2014 en 25
april 2014 aan de Raad van Ministers met als onderwerp Voordracht tot benoeming van
Dennis A. Dambruck en xxxxxxxxxxxx als leden van de Raad van Commissarissen van
Fundashon Instituto Nashonal di Deporte Korsou met als bijlage de CV’s van de
betrokkenen (zaaknummer: 2014/19433/20391) (hierna: de Brieven);
Online Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Curaçao van 7
mei 2014 inzake SINDK; en
Statuten van SINDK van 23 april 2014 (hierna: de Statuten).
Melding aan de adviseur
Bij besluit van de Raad van Ministers van 23 april 2014 en 7 mei 2014 met
zaaknummers 2014/19433/20391 zijn de voornemens betreffende de benoemingen tot
leden van de raad van commissarissen van de kandidaten zonder de nodige motivering
aan de adviseur gemeld. Naast de brieven en kopieen van de CV’s van de betreffende
kandidaten is er in de omslagen geen nadere onderliggende documenten, waaronder de
gehanteerde profielschets en de werving- en selectieprocedure aangetroffen.
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Toetsing voornemen tot benoeming leden van de raad van commissarissen
Bij de toetsing van het voornemen van de benoeming van de aangemelde kandidaten
als leden van de raad van commissarissen van SINDK heeft de adviseur als
toetsingscriteria gehanteerd de in de algemene profielschets geformuleerde eisen voor
leden van de raad van commissarissen (bestuur), inclusief de daarin opgenomen
feitelijke samenstelling van de raad van commissarissen zoals vastgesteld bij besluit van
22 september 2010 no. 2010/55035 van het Bestuurscollege (hierna: de Algemene
Profielschets). In de brieven van de Minister ontbreekt zoals gesteld de in artikel 9 lid 1
voorgeschreven motivering.
Zoals gesteld in de eerdere adviezen van de adviseur van 30 september 2013 met
nummer 30092013.01 en 15 april 2014 met nummer 15042014.06 inzake de
voorgenomen benoemingen van leden van SINDK:
“Vooruitlopend op de strikte naleving van bovengenoemde bepalingen dringt de adviseur de Regering dan
wel de Raad van Ministers erop aan om bij de melding aan de adviseur minstens aan te geven aan welke in
de algemene profielschets vastgestelde kwalificatie een betreffende kandidaat voldoet, het een en ander
zoals reeds ook vastgelegd in het besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035. Bij het ontbreken van een
deugdelijke motivering dan wel het niet aangeven dan wel onderbouwen ter vervulling van welke profiel een
kandidaat zal worden benoemd kan de adviseur indien ook uit de CV van de voorgedragen kandidaat niet
afdoende blijkt of de betreffende kandidaat aan een bepaald profiel voldoet niet anders oordelen dat er
zwaarwegende bezwaren bestaan tegen een voorgenomen benoeming. Gelet hierop wordt erop
aangedrongen om ieder voornemen te motiveren en daarbij te vermelden ter invulling van welke profiel hij
wordt voorgedragen.
Het voorgaande opdat er ook getoetst kan worden of de feitelijke samenstelling van de Raad van
Commissarissen in overeenstemming is met de bij besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035
vastgestelde samenstelling zijnde:
1.

één persoon met financiële kennis en ervaring. De code eist in ieder geval een financieel-deskundige
tussen de leden van de raad van commissarissen;
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2.
3.
4.

één juridisch deskundige met specifieke ervaring in het ondernemings en/of rechtspersonenrecht;
één persoon met (bedrijfs)-economische ervaring en kennis;
iemand met specifieke ervaring in de gebieden waar de rechtspersoon actief is.

Profielschets voor de voorzitter van de raad van commissarissen:
1. aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring;
2. over HBO-werk- en denkniveau;
3. goede sociale en communicatieve vaardigheden;
4. minimaal 5 jaar management-ervaring;”

Uit de CV’s van de kandidaten blijkt het volgende:
•

•

De heer Dambruck heeft een afgeronde opleiding Bachelor Bedrijfsadministratie
alsmede een Master of Business Administration en heeft ervating in de financiele
sector. Betrokkene beschikt tevens over enige bestuurservaring.
xxxxxxxxxxx heeft een opleiding MBO Social Pedagogische Werk alsmede een
opleiding MBO Landstede Leisure and Hospitality executive. Betrokkene is
werkzaam geweest als o.a. duikinstructeur en Jongeren Centrum Coordinator.
Tevens heeft betrokkene diverse activiteiten georganiseerd in diverse functie die
hij heeft bekleed.

Op grond van het gestelde in de CV van de heer Dambruck meent de adviseur dat hij
redelijkerwijs kan worden gekwalificeerd als een persoon die zowel financieel als
bedrijfseconomische kennis heeft. Uit de beoordeling van de Curriculum Vitae van de
betrokkene kan alhoewel zijn voordracht niet is gemotiveerd, redelijkerwijs worden
aangenomen dat deze kandidaat gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit
dat hij enige bestuurservaring heeft hij in voldoende mate voldoet aan de vastgestelde
algemene profielschets. De adviseur heeft gelet op het voorgaande geen
zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Dambruck.
Uit de CV van xxxxxxxxxx blijkt niet dat betrokkene een HBO-opleiding heeft genoten,
noch dat hij in voldoende mate over een HBO-werkniveau beschikt. Betrokkene heeft
geen managementfunctie bekleed, noch blijkt uit zijn CV dat hij over de nodige
bestuurservaring beschikt. Ter vervulling van welk profiel betrokkene is voorgedragen
kan ook niet uit de stukken worden afgeleid. Op grond van het voorgaande kan niet
worden gesteld dat hij in voldoende mate voldoet aan de vereisten zoals vervat in de
vastgestelde algemene profielschets. Gelet op het voorgaande en het feit dat de
voorgenomen benoeming van xxxxxxxxx niet nader is gemotiveerd heeft de adviseur
zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van xxxxxxxxxx.
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Corporate Governance en Statuten
Volledigheidshalve brengt de adviseur onder uw aandacht dat de Statuten voorschrijven
dat de raad van commissarissen van SINDK dient te bestaan uit een oneven aantal
natuurlijke personen. Volgens de informatie zoals vermeld in het online handelsregister
van 7 mei 2014 betreffende SINDK zijn er reeds vijf (5) leden van de raad van
commissarissen benoemd. Indien de heer Dambruck naast de vijf (5) huidige leden van
de raad van commissarissen van SINDK wordt benoemd tot lid van de raad van
commissarissen van SINDK zal de raad van commissarissen van SINDK bestaan uit zes
(6) leden. De benoeming van alleen de heer Dambruck als zesde lid van de raad van
commissarissen van SINDK is niet in overeenstemming met de Statuten.
Geadviseerd wordt dan ook om de benoeming van de heer Dambruck zo mogelijk aan
te houden en hem tezamen met een andere kandidaat in overeenstemming met de
Statuten te benoemen.
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Naast het voorgaande brengen wij tevens volledigheidshalve onder uw aandacht dat in
de huidige samenstelling van de raad van commissarissen geen jurist dan wel een
juridisch deskundige met specifieke ervaring in het ondernemings en/of
rechtspersonenrecht is benoemd zoals gesteld in de algemene profielschets. Uitgaande
van het feit dat de raad van commissarissen uit maximaal 7 leden zal bestaan, dient de
7de te benoemen lid een jurist te zijn dan wel een lid met de nodige juridische kennis.
Een dergelijke voornemen zal te zijner tijd in overeenstemming met de
Landsverordening ook aan de adviseur moeten worden gemeld.
Tot slot, uit de Statuten concludeert de adviseur dat xxxxxxxxxxxxxxx in afwijking van de
zwaarwegende bezwaren daartegen van de adviseur zijn benoemd tot leden van de
raad van commissarissen. Daarnaast is ook xxxxxxxxxxxxxx in afwijking van de
zwaarwegende bezwaren van de adviseur als bestuurslid benoemd. In
overeenstemming met artikel 9 lid 5 Landsverordening dient een melding van dergelijke
afwijkingen terstond en schriftelijk te geschieden aan de adviseur. Weliswaar heeft de
adviseur een kopie van een aantal besluiten van de Raad van Ministers betreffende de
voornoemde afwijkingen ontvangen echter de adviseur is van mening dat gezien de
publicatieplicht van dergelijke meldingen had het op de weg van de Minister gelegen om
het middels een brief –zoals overigens gebruikelijk is- aan de adviseur te melden. Zo’n
schrijven hebben wij nog niet mogen ontvangen. In lijn met het voorgaande wordt dan
ook geadviseerd om zo spoedig mogelijk de gemotiveerde melding(en) betreffende de
hiervoor genoemde benoemingen in overeenstemming met artikel 9 lid 5
Landsverordening aan de adviseur te doen toekomen, opdat de adviseur deze conform
de verordening kan publiceren.
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Conclusie en Advies
−

De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom
geadviseerd vooruitlopend op de strikte naleving van de bepalingen in de
Landsverordening corporate governance om de voordrachten voldoende te
motiveren waarbij tevens expliciet wordt aangegeven ter vervulling van welke functie
de kandidaten worden voorgedragen dan wel te vermelden ter invulling van welke
profiel zij worden voorgedragen.

−

De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de
voorgedragen kandidaat de heer Dennis Dambruck als lid van de raad van
commissarissen van SINDK, met inachtneming van hetgeen gesteld in dit advies.

−

De adviseur heeft zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de
voorgedragen kandidaat xxxxxxxxxxxxx als lid van de raad van commissarissen van
SINDK.

−

Aan de Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt geadviseerd om
alsnog te voldoen aan de melding conform artikel 9 lid 5 van de Landsverordening
corporate governance met betrekking tot de twee adviezen van de adviseur van 15
april 2014 met nummers 15042014.05 en 15042014.06.

SBTNO
De adviseur corporate governance
cc.

Minister van Financiën
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