Aan

Uw nummers
(letters):
Onderwerp:

2021/006655

Uw brief van:

1 maart 2021

De Minister van Verkeer, Vervoer
en Ruimtelijke Planning
Mevr. Zita Jesus-Leito
Berg Arrarat Perceel C
Alhier

Ons nummer:

17032021.01

Willemstad,

17 maart 2021

Aftreedrooster Kadaster

Bijlage(n):

1

Inleiding

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.
Middels Besluit van de Raad van Ministers van 10 maart 2021 met zaaknummer 2021/006655,
ontvangen op 12 maart 2021, is de adviseur verzocht advies uit te brengen met betrekking tot
het rooster van aftreden voor de leden van het bestuur van Kadaster, zoals vastgesteld op 11
december 2019.
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Ontvangen en geraadpleegde documenten
•
•
•
•
•
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Besluit van de Raad van Ministers van 10 maart 2021 met zaaknummer 2021/006655;
Brief van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Ordening van 4 maart 2021
met zaaknummer 2021/006655 aan de Raad van Ministers;
Rooster van aftreden bestuursleden Kadaster per 11 december 2019;
Statuten van Kadaster, laatstelijk gewijzigd op 25 januari 2002; en
Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao
van Kadaster van 16 maart 2021.
Toetsing rooster van aftreden

Middels Besluit van de Raad van Ministers van 10 maart 2021 met zaaknummer 2021/006655
van de Minister is de adviseur verzocht advies uit te brengen met betrekking tot het rooster van
aftreden voor de leden van het bestuur van Kadaster, zoals vastgesteld op 11 december 2019.
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Ingevolge artikel 4 lid 1 van de statuten van Kadaster, zoals laatstelijk gewijzigd op 25 januari
2002, wordt het bestuur van de stichting gevoerd door een bestuur bestaande uit minimaal drie
leden en maximaal vijf leden.
Conform artikel 4 lid 2 van de statuten worden de leden van het bestuur worden benoemd,
geschorst en ontslagen door het Bestuurscollege. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een
periode van drie jaar en is terstond herkiesbaar.
Zoals door de adviseur in eerdere adviezen reeds aangegeven, is nog niet voldaan aan de uit
de Landsverordening corproate govenrnace voortvloeiende verplichting om de statuten van
Kadaster te wijzigen, opdat zij in lijn worden gebracht met de Code.
Artikel 1 van de Code staat het volgende:
De Code Corporate Governance Curaçao (“de Code”) is van toepassing op alle
vennootschappen met statutaire zetel op Curaçao en waarvan de aandelen of certificaten deels
of in zijn geheel, rechtstreeks of door tussenkomst van een derde, in handen zijn van Curaçao.
De Code is tevens van toepassing op stichtingen waarvan door de Minister of bij landsbesluit
wordt beslist ter zake van de benoeming of het ontslag van één of meer bestuurders of van de
wijziging van de statuten. Uitgangspunt hierbij is dat de bepalingen van deze Code uitgaan van
een stichtingsstructuur welk gebaseerd is op het Raad van Commissarissen-model.
Het toepassen van de bepalingen van de Code impliceert dat de statuten van de betreffende
stichtingen aangepast moeten worden conform het Raad van Commissarissen-model.
Niet alleen in de Code staat vervat dat de statuten moeten worden aangepast, maar vloeit dit
ook voort uit artikel 12 lid 2 van A.B. 2009, no. 92 van de Eilandsverordening Corporate
governance, thans Landsverordening Corproate Govenrnace. Dit artikel staat niet meer in de
geldende tekst P.B. 2014, no. 3 (GT)) daar hieraan reeds had moeten zijn voldaan. Dit brengt
niet met zich mee dat de entiteiten die hier binnen de gestelde termijn niet aan hebben voldaan
hier niet alsnog aan moeten voldoen.
Artikel 12 lid 2 A.B. 2009 no.98 stelde immers:
Voor zover de toepassing van artikel 3, derde lid (in het artikel stond per abuis tweede lid
vermeld), verband houdt met de wijziging van de statuten van een vennootschap of stichting,
mag in zeer uitzonderlijke gevallen, gehoord de adviseur corporate governance, tot uiterlijk zes
maanden na de inwerkingtreding van deze eilandsverordening worden afgeweken van de in die
bepaling geregelde verplichting.

Met in achtneming van voornoemd artikel behoorde de Minister (toen het Bestuurscollege) te
bewerkstelligen dat alle entiteiten vallende onder de Landsverordening binnen 6 maanden na
de inwerkingtreding van de Landsverordening hun statuten in overeenstemming hadden
gebracht met het gestelde in de Code.
In het verlengde hiervan heeft het Land in het jaar 2011 modelstatuten opgesteld voor zowel de
stichtingen als de vennootschappen vallende onder de Landsverordening.
Het feit dat de statuten van Kadaster nog niet zijn aangepast in lijn met de Code en conform
Modelstatuten, laat onverlet dat de bepalingen van de Code op Kadaster van toepassing zijn.
Artikel 2.10 van de Code stelt dat:
– een herbenoeming van een commissaris slechts plaats vindt na zorgvuldige overweging;
– bij herbenoeming door de algemene vergadering van aandeelhouders van de
commissarissen toetsing dient plaats te vinden aan het door de algemene vergadering
van aandeelhouders vastgestelde profiel voor de raad van commissarissen van de
vennootschap;
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–
–

een commissaris maximaal twee maal voor een periode van vier jaar zitting kan hebben
in de raad van commissarissen van de vennootschap; en
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een rooster van aftreden vaststelt om
zoveel mogelijk te voorkomen dat veel commissarissen tegelijk aftreden.

In de Modelstatuten Overheidsstichtingen Land Curaçao is in artikel 9 lid 4 opgenomen dat de
raad van commissarissen jaarlijks een rooster van aftreden vaststelt, waarin de aftredingsdata
van de leden van de raad van commissarissen worden neergelegd.
Het door het bestuur van Kadaster vastgestelde rooster van aftreden is als volgt:
De heer mr Errol Fa Si Oen treedt af op 12 oktober 2021.
De heer drs. Lionel Jules Janga treedt af op 23 oktober 2021.
Mevrouw Rainelda Maduro treedt af op 23 oktober 2021.
Gesteld kan worden dat bovenstaand rooster van aftreden niet kan worden aangemerkt als een
deugdelijk rooster van aftreden conform artikel 2.10 van de Code vanwege het feit dat alle
thans benoemde bestuursleden (vrijwel) tegelijk zullen aftreden.
De huidige statuten van Kadaster bieden weinig mogelijkheden om een deugdelijk rooster van
aftreden voor de leden van het bestuur op te stellen, in het bijzonder wanneer leden (vrijwel)
tegelijkertijd worden benoemd.
Om in het geval van Kadaster - met inachtneming van de huidige statuten - te voorkomen dat
de continuïteit en overdracht van kennis en informatie in het gedrang komt, wordt de Minister
geadviseerd om zo spoedig mogelijk (ruim voor het aftreden van de huidige bestuursleden) nog
twee bestuursleden te benoemen, opdat deze nieuwe leden voldoende kunnen worden
ingewerkt.
De Minister wordt (wederom) geadviseerd met verwijzing naar artikel 3 derde lid van de
Landsverordening corporate governance te bewerkstelligen dat de statuten van Kadaster op
korte termijn worden aangepast conform de Modelstatuten alsdan wordt de Minister eveneens
geadviseerd om te bewerkstelligen dat er een deugdelijke rooster van aftreden voor de raad
van commissarissen van Kadaster wordt opgesteld waarbij - uitgaande van een omvang van vijf
leden - ieder jaar 1 á 2 commissarissen aftreden met dien verstande dat er een periode van
minstens 6 maanden zit tussen de aftredende commissarissen, opdat de continuïteit en
overdracht van kennis en informatie zo goed mogelijk kan worden gewaarborgd.
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Conclusie en Advies
–

Gesteld kan worden dat het rooster van aftreden voor de leden van het bestuur van
Kadaster niet kan worden aangemerkt als een deugdelijk rooster van aftreden conform
artikel 2.10 van de Code vanwege het feit dat alle thans benoemde bestuursleden
(vrijwel) tegelijk zullen aftreden.

–

Om in het geval van Kadaster - met inachtneming van de huidige statuten - te
voorkomen dat de continuïteit en overdracht van kennis en informatie in het gedrang
komt, wordt de Minister geadviseerd om zo spoedig mogelijk (ruim voor het aftreden van
de huidige bestuursleden) nog twee bestuursleden te benoemen, opdat deze nieuwe
leden voldoende kunnen worden ingewerkt.
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–

De Minister wordt geadviseerd met verwijzing naar artikel 3 derde lid van de
Landsverordening corporate governance te bewerkstelligen dat de statuten van
Kadaster op korte termijn worden aangepast conform de Modelstatuten alsdan wordt de
Minister eveneens geadviseerd te bewerkstelligen dat er een deugdelijke rooster van
aftreden voor de raad van commissarissen van Kadaster wordt opgesteld waarbij uitgaande van een omvang van vijf leden - ieder jaar 1 á 2 commissarissen aftreden met
dien verstande dat er een periode van minstens 6 maanden zit tussen de aftredende
commissarissen, opdat de continuïteit en overdracht van kennis en informatie zo goed
mogelijk kan worden gewaarborgd.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc.

Minister van Financiën
Minister-President
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