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Inleiding

Middels besluit van de Raad van Ministers van 21 september 2022 met zaaknummer
2022/032732, ontvangen op 22 september 2022, is de adviseur verzocht advies uit te brengen
met betrekking tot de profielschets voor de leden van de raad van commissarissen van Curaçao
Data & Television N.V. (hierna: CDT).
Op grond van artikel 8 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur
corporate governance in dit kader te adviseren over de vraag of het voornemen waarop de
melding betrekking heeft in overeenstemming is met de Code Corporate Governance. In het
advies geeft de adviseur corporate governance gemotiveerd aan of er al dan niet
zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.
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Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

● Besluit van de Raad van Ministers van 21 september 2022 met zaaknummer 2022/03273;
● Brief 19 september 2022 met zaaknummer 2022/03273 van de Minister van Verkeer,
Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers met als
onderwerp “Profielschets van de raad van commissarissen van Curacao Data & Television
N.V.”;
● Conceptprofielschets Raad van Commissarissen CDT;
● Statuten van CDT, laatstelijk gewijzigd op 22 juni 2020; en
● Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van
CDT.
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Toetsing profielschets raad van commissarissen CDT

Artikel 2.3 van de Code stelt het volgende met betrekking tot de deskundigheid en
samenstelling van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen dient zodanig te
zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Deze samenstelling dient te
berusten op een bewuste keuze voor kwaliteit ter uitoefening van de toezichthoudende,
goedkeurende en adviserende taken van de raad van commissarissen.
De raad van commissarissen stelt een profielschets op voor de leden van de raad van
commissarissen van de overheidsentiteit. Ter zake van de gewenste grootte en samenstelling
wordt rekening gehouden met de aard en de omvang van de overheidsentiteit en haar
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onderneming alsook de in dit kader gewenste deskundigheid en achtergrond van de
commissarissen.
De profielschets dient onder andere een weerslag te zijn van de aard van de activiteiten, de
internationalisatiegraad, de omvang en de specifieke risico’s op middellange en lange termijn
van de onderneming. Daarbij moet concreet rekening worden gehouden met de aard en
omvang van de bedrijfsactiviteiten alsook de specifieke risico’s van de desbetreffende
overheidsentiteit.
Uit het bovenstaande volgt dat voor iedere afzonderlijke commissaris dan wel een groep van
commissarissen een specifiek deskundigheidsprofiel dient te worden opgesteld en vastgesteld.
De profielschets. De omvang en de samenstelling dienen daarbij zo concreet mogelijk te
worden opgesteld, zodat voorgedragen kandidaten daaraan kunnen worden getoetst.
In de brief van 19 september 2022 met zaaknummer 2022/03273 schrijft de Minister het
volgende met betrekking tot de profielschets voor de raad van commissarissen CDT:
“(...)
Met referte aan het onderhavige onderwerp, het volgende.
In haar advies d.d. 27 juli 2022, m.b.t de voordracht van mw. J. Jansen als lid van de RvC stelt SBTNO:
a. Dat Curaçao Television & Data Management N.V. een profielschets moet vaststellen voor de
raad van commissarissen van vorenbedoelde vennootschap;
b. Dat er geen zwaarwegende bezwaren zijn voor de benoeming van mw. J. Jansen als lid van de
RvC van Curaçao Television & Data Management N.V.
Het probleem is dat Curaçao Television & Data Management N.V. niet is opgericht, maar wel Curaçao
Data & Television N.V.
Vorenbedoeld advies van de SBTNO verwijst naar een advies d.d. 28 mei 2020 op een profielschets van
“Curaçao Television & Information and Communication Technology Management N.V.” Deze
vennootschap is net als Curaçao Television & Data Management N.V. niet opgericht. De rechtspersoon
die bedoeld is als moedermaatschappij c.q. houdstermaatschappij van de aandelen van ATM en
Dataplanet, is “Curaçao Data & Television N.V”.
SBTNO verwijst in haar advies d.d. 27 juli 2022 naar een advies d.d. 15 mei 2022 en van 28 mei 2020.
Het is duidelijk dat deze adviezen bedoeld hebben om advies te geven op de profielschets voor de leden
van de RvC van Curaçao Data & Television N.V. Immers is laatstgenoemde vennootschap opgericht als
houdster van de aandelen van ATM en Dataplanet. Echter is het niet zuiver.
Om de omissies die in het verleden zijn begaan, te herstellen, wordt hierbij voorgesteld om de
documenten in de omslag aan SBTNO aan te bieden voor advies. Het betreft :
1.
Algemene profielschets RvC van Curaçao Data & Television N.V.;
2.
De Profielschets voorzitter RvC van Curaçao Data & Television N.V;
3.
Profielschets financieel-deskundige RvC van Curaçao Data & Television N.V;
4.
Profielschets juridisch deskundige RvC van Curaçao Data & Television N.V;
5.
Profielschets technisch deskundige RvC van Curaçao Data & Television N.V;
Exemplaren met track-changes van vorenbedoelde documenten zijn gemakshalve gevoegd aan de
omslag.
Gemakshalve en voor SBINO zijn de aanpassingen in track-changes aangegeven en zijn de
voorgestelde wijzigingen door SBTNO in de Algemene profielschets verwerkt, zodat de advisering minder
tijd in beslag hoeft te nemen.
(...)”
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De profielschets van de raad van commissarissen CDT bestaat zoals de Minister aangeeft uit
de volgende documenten:
• ALGEMEEN SCHETS van de Raad van Commissarissen CDT.
• PROFIELSCHETS Voorzitter Raad van Commissarissen CDT
• PROFIELSCHETS Juridisch expert Raad van Commissarissen CDT.
• PROFIELSCHETS Technisch expert Raad van Commissarissen CDT.
• PROFIELSCHETS Financieel expert Raad van Commissarissen CDT.
De wijzigingen in de profielschets betreffen voornamelijke de wijziging van de naam van de
N.V. in overeenstemming met de naam van de opgerichte N.V., te weten Curacao Data &
Television N.V.. De adviseur merkt evenwel op dat in de profielschets als afkorting CTD wordt
gebruikt in plaats van CDT.
Met betrekking tot de omvang en samenstelling is in het ALGEMEEN SCHETS het volgende
gesteld:
“(...)
Omvang en samenstelling van de Raad
In artikel 16, eerste lid van de statuten van CTD staat bepaald dat de Raad van Commissarissen
(RvC) uit minimaal 5 tot maximaal 7 natuurlijke personen kan bestaan. Met inachtneming van de
aard en de risico’s van de bedrijfsvoering bestaat de Raad van Commissarissen van CTD uit
maximaal vijf leden. Indien nodig zal op enig moment een nieuwe profielschets worden opgesteld
waarbij de Raad van Commissarissen kan worden uitgebreid met een commercieel expert.
De volgende profielen worden gehanteerd:
1.
Financieel expert;
2.
Juridisch expert;
3.
Technisch expert;
Eén van de leden kan tevens benoemd
beschrijving van de voorzitter).

worden als voorzitter van de RvC (zie ook de

(...)”

De Adviseur wijst er op dat in artikel 16, eerste lid van de statuten van CDT van 22 juni 2020 is
opgenomen dat de Raad van Commissarissen (RvC) uit minimaal 3 en maximaal 7 natuurlijke
personen kan bestaan.
In het advies van 28 mei 2022 (nummer: 28052022.01) adviseerde de adviseur om de omvang
van de raad van commissarissen van CDT in de profielschets vast te stellen op 3 leden.
Gelet op het voorgaande wordt geadviseerd om de tekst met betrekking tot de omvang en de
samenstelling van de raad van commissarissen van CDT als volgt aan te passen:
Omvang en samenstelling van de Raad
In artikel 16, eerste lid van de statuten van CDT staat bepaald dat de Raad van
Commissarissen (RvC) uit minimaal 3 tot maximaal 7 natuurlijke personen kan
bestaan. Met inachtneming van de aard en de risico’s van de bedrijfsvoering wordt de
omvang van de Raad van Commissarissen van CDT vastgesteld op drie leden.
Indien nodig zal op enig moment een nieuwe profielschets worden opgesteld waarbij de
Raad van Commissarissen kan worden uitgebreid met een commercieel expert.
De volgende profielen worden gehanteerd:
1.
Financieel expert;
2.
Juridisch expert;
3.
Technisch expert;
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Eén van de leden kan tevens benoemd worden als voorzitter van de RvC (zie ook de
beschrijving van de voorzitter).
De adviseur heeft met inachtneming van het voorgaande geen bezwaar tegen de omvang en
samenstelling van de raad van commissarissen CDT.
Voor wat betreft de specifieke profielen voor de drie leden alsmede het profiel voor de voorzitter
heeft de adviseur geen opmerkingen. Deze zijn opgesteld in de lijn met het model profielschets
voor de raad van commissarissen.
De adviseur heeft met in achtneming van het voorgaande geen zwaarwegende bezwaren tegen
de vaststelling van de profielschets voor de raad van commissarissen CDT.
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Conclusie en Advies
–

–

De adviseur heeft met inachtneming van het gestelde in dit advies geen zwaarwegende
bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets voor de raad van commissarissen
CDT.
De Minister dient te bewerkstelligen dat de profielschets conform artikel 2.3 van de
Code openbaar is.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc:

Minister-President
Minister van Financiën
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