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1. Melding
Middels schrijven d.d. 14 september 2022 met zaaknummer 2022-BC_003 heeft de
Benoemingscommissie Electorale Raad het voornemen tot benoeming tijdelijk leden Electorale
Raad aan de adviseur gemeld.
In het schrijven van 14 september 2022 wordt het volgende gesteld:
“(…)
In 2020 heeft de wetgever de Electorale Raad als een zelfstandig bestuursorgaan als bedoeld in artikel
111, eerste lid, van de Staatsregeling van Curaçao ingesteld. De leden van de Electorale Raad worden
conform de wettelijke procedure voorgedragen en benoemd.
Op 10 oktober a.s. zullen de benoemingen van alle leden van de Electorale Raad krachtens de wet
komen te vervallen. Dat is een onwenselijke situatie. De benoemingscommissie heeft na overleg met de
leden van de Raad besloten de volgende personen, die allen thans reeds lid zijn, als tijdelijke leden ex
artikel 12, lid 3 van de Lei Konseho Supremo Elektoral (hierna verder: de landsverordening) te
benoemen:
Dhr. Anthmar Kranwinkel als lid, tevens voorzitter
Dhr. Theodorus Caris als lid, tevens plaatsvervangend voorzitter
Dhr. Edward Panneflek als lid
Mevrouw Marguerite Britt-Hatma als lid
Alle te benoemen leden voldoen aan de vereisten genoemd in artikel 7 van de landsverordening.
Voor de goede orde merkt de benoemingscommissie hierbij op dat de heren Raymond Römer (huidig
voorzitter) en Charles do Rego (huidig plaatsvervangend voorzitter) op grond van het leeftijdsvereiste
genoemd in artikel 11 lid 1, onder b van de landsverordening niet meer benoembaar zijn.
De tijdelijke benoeming van de eerdergenoemde personen betreft dus niets meer dan een afgeslankte
handhaving van de huidige Raad, voor een periode van maximaal 6 maanden.
Inmiddels wordt het proces om te komen tot benoeming van definitieve leden ingezet.
Alvorens het benoemingsbesluit ter vaststelling in een landsbesluit door te sturen naar de Minister dient
de benoemingscommissie u over dit voornemen te horen. Mag ik u verzoeken zo spoedig mogelijk uw
standpunt hierover aan de benoemingscommissie kenbaar te maken.
Voor de goede orde doe ik u afschriften toekomen van de curricula vitae van betrokkenen.
(…)”
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2. Grondslag
Met betrekking tot de benoeming van de leden van de Electorale Raad is in de
Landsverordening van de 6de oktober 2020 houdende instelling van een Electorale Raad (Lei
Konseho Supremo Elektoral) P.B. 2020 no. 111 in artikel 4 en 12 onder andere het volgeden
gesteld:
Artikel 4
1. De Raad bestaat uit zeven leden, onder wie de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter.
2. De voorzitter vertegenwoordigt de Raad in en buiten rechte.
3. De leden van de Raad worden bij landsbesluit op voordracht van de benoemingscommissie, de
adviseur gehoord, benoemd, ontslagen en geschorst.
4. De artikelen 4, vierde lid, 9 en 10 van de Landsverordening corporate governance zijn van
overeenkomstige toepassing op het horen van de adviseur, bedoeld in het derde lid.
Artikel 12
1. In een vacature van een lid wordt zo spoedig mogelijk voorzien, doch uiterlijk binnen vijf
maanden nadat deze is opengevallen.
2. Zolang in een vacature niet is voorzien, wordt de Raad gevormd door de overblijvende leden van
de Raad die tezamen de taken en bevoegdheden van de volledige Raad uitoefenen.
3. Indien de Raad uit minder dan drie leden komt te bestaan, benoemt de benoemingscommissie,
in afwijking van de procedureregels, bedoeld in artikel 6, binnen veertien dagen nadat deze
omstandigheid zich voordoet en, in afwijking van artikel 4, zesde lid, op bindende voordracht,
voor de duur van ten hoogste zes maanden bij landsbesluit zo veel tijdelijke leden als nodig is
om de Raad uit tenminste drie leden te laten bestaan.

Met betrekking tot benoeming van leden is in de Landsverordening corporate governance onder
andere het volgende gesteld:
Artikel 9
Benoeming bestuurders
1. Indien door of namens de Minister wordt beslist of meebeslist over de benoeming of voordracht
tot benoeming van een bestuurder, meldt de Minister het voornemen tot de benoeming of
voordracht schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance.
2. De adviseur corporate governance adviseert, zoals bepaald in de overeenkomst, over de vraag
of een voornemen als bedoeld in het eerste lid, voldoet aan de statuten van de vennootschap of
stichting en aan de toepasselijke regels, waaronder de procedureregels en profielschets bedoeld
in artikel 8, eerste lid, en de Code Corporate Governance.

3. Toetsing benoeming tijdelijke leden.
Het voornemen tot het benoemen van de tijdelijke leden is schriftelijk gemotiveerd door de
Benoemingscommissie aan de adviseur gemeld. De kandidaten die de benoemingscommissie
voornemens is te benoemen als tijdelijke leden zijn thans zittende leden van de Raad. De
adviseur heeft tezamen met de motivering de Cv’s van de kandidaten ontvangen bevattende
onder andere een profiel van de kandidaten, hun opleidingen en werkervaring.
Voor de benoeming van tijdelijk leden zijn de procedureregels van artikel 6 Lei Konseho
Supremo Elektoral niet van toepassing, hetgeen betekent dat er geen werving en selectie van
kandidaten noch toetsing van de kandidaten aan een profiel dient plaats te vinden.
Het voorgaande brengt met zich mee dat de toetsing door de adviseur marginaal is.
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Uit het CV van de kandidaten blijkt in ieder geval niet dat hun benoeming in strijd is met artikel 7
Lei Konseho Supremo Elektoral.
Gelet op de het voorgaande en de motivering van de benoemingscommissie en in het bijzonder
gelet op het feit dat deze kandidaten thans lid zijn van de Raad heeft de adviseur geen
zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van deze kandidaten als tijdelijke leden van de
Electorale Raad.

SBTNO
De adviseur corporate governance
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