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Inleiding

Middels besluit van 24 april 2017 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2017/014456,
ontvangen per e-mail op 25 april 2017 en het origineel op 2 mei 2017, is het voornemen
inhoudende de benoeming van de heer Faroe Metry in de functie van President Commissaris
bij Integrated Utility Holding N.V. met handelsnaam Aqualectra (hierna: Aqualectra) aan de
adviseur gemeld.
Op onder andere 7 januari 2015 (nummer: 07012015.01), 26 augustus 2014 (nummer:
26082014.01) en 13 april 2017 (nummer 13042017.01) heeft de adviseur reeds advies
uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van een aantal leden van de raad van
commissarissen van Aqualectra. Voornoemde adviezen moeten als integraal onderdeel worden
gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de
voorgedragen kandidaat ter benoeming als lid en President van de raad van commissarissen
van Aqualectra e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.
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Ontvangen en geraadpleegde documenten
Besluit Raad van Ministers van 24 april 2017 (zaaknummer: 2017/014456);
Brief van 19 april 2017 van de Minister van Financiën (hierna: de Minister) aan de Raad
van Ministers met het voornemen (zaaknummer: 2017/014456);
CV van de voorgedragen kandidaat;
Aftreedrooster raad van commissarissen van Aqualectra van 26 november 2013;
Profiel van de raad van commissarissen van Aqualectra van augustus 2015;
Statuten van Aqualectra, laatstelijk gewijzigd op 18 december 2011; en
Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van
Aqualectra van 8 mei 2017.
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Toetsing voornemen benoeming commissaris

Bij het raadplegen van de aangeleverde documenten in de omslag was gebleken dat bepaalde
informatie ontbrak. Naar aanleiding daarvan heeft de adviseur op 28 april 2017 (nummer:
28042017.01) aan de Minister verzocht om nadere informatie. Daarin is het volgende gesteld
dan wel verzocht:
“(…)
Bij het raadplegen van de aangeleverde documenten heeft de adviseur geconstateerd dat de motivering betreffende
de voorgenomen benoeming van de kandidaat als commissaris bij Aqualectra summierlijk is. Er is aangegeven dat
het voornemen bestaat om de kandidaat in de functie van President Commissaris te benoemen. Er is echter niet
aangegeven ter invulling van welk profiel het voornemen bestaat om de kandidaat te benoemen. In de aangeleverde
stukken zijn immers de profielschets(en) van Aqualectra (aug 2015) gevoegd. Nu deze profielen zijn aangeleverd zal
de adviseur deze profielen tezamen met de algemene profielschets gebruiken als toetsingskader voor de
voorgenomen benoeming.
Gelet hierop dient er gemotiveerd gemeld te worden ter invulling van welk van deze profielschetsen het voornemen
bestaat om de kandidaat te benoemen. Bovendien ontbreekt de informatie omtrent de huidige samenstelling van de
raad van commissarissen van Aqualectra (aantal, achtergrond en profiel van de nog zittende leden van de raad van
commissarissen).
Alhoewel de statuten van Aqualectra en de Code geen leeftijdsbeperking voorschrijven voor een lid van de raad van
commissarissen is er in de profielschets(en) van de raad van commissarissen van Aqualectra wel een
leeftijdsbeperking opgenomen zijnde niet ouder dan 65 jaar. Tevens is er o.a. in de profielschets van Aqualectra
vervat dat een lid affiniteit moet hebben met de utiliteitssector.
Conform artikel 9 van de Landsverordening corporate governance ontvangt de adviseur gaarne alsnog het volgende:
De mededeling ter invulling van welk profiel het voornemen bestaat om de voorgedragen kandidaat te benoemen als
commissaris bij Aqualectra;
Motivering of de kandidaat aan de vereisten van de betreffende profiel voldoet;
De informatie omtrent de huidige samenstelling van de raad van commissarissen van Aqualectra (aantal,
achtergrond en profiel weke de huidige leden van de raad van commissarissen vervullen); en
Een actuele CV van de kandidaat.
Ter wille van een snellere afhandeling kan de verzochte informatie eveneens per e-mail (donalddepalm@sbtno.org)
aan de adviseur worden verstuurd. In het kader van de wettelijke termijn waarin de adviseur na ontvangst van een
melding een advies moet uitbrengen, ontvangt de adviseur de verzochte informatie zo spoedig mogelijk, doch binnen
vijf werkdagen na dagtekening van dit schrijven zijnde uiterlijk op 8 mei 2017.
(…)”

Op voornoemd verzoek van de adviseur heeft de Minister middels brief d.d. 4 mei 2017 no.
2017/014456 als volgt gereageerd:
“(…)
Met referte aan uw verzoek tot nader informatie met betrekking tot benoeming President Commissaris bij de IUH kan
ik u als volgt berichten:

Mededeling ter invulling van welk profiel het voornemen bestaat om de voorgedragen kandidaat te
benoemen
Het voornemen bestaat om de heer Metry te benoemen als President Commissaris in de profiel van "board
member with legal expertise".

Motivering of de kandidaat aan de vereisten van desbetreffend profiel voldoet
De kandidaat heeft de relevante academische opleiding, heeft jarenlange ervaring in de juridische sector, IS
werkzaam geweest in met name de overheidssector als o.a. Directeur Financiën en Minister van Financiën
en spreekt vloeiend Engels, Spaans, Nederlands en Papiaments.

Informatie omtrent de huidige samenstelling van de Raad van Commissarissen
Hiervoor verwijs ik u naar de bijlage I bij deze brief.

Actuele CV van de kandidaat
Hiervoor verwijs ik u naar bijlage II bij deze brief
Mocht u aanvullende informatie nodig hebben, dan kunt u ons daar gerust over benaderen.

2

09052017.01

(…)”

Uit het CV van de te benoemen kandidaat volgt het volgende:


De heer Faroe Metry heeft een afgeronde WO-opleiding in Tax law Hij is onder andere
directeur van het Departement van Financiën geweest en is gezagsdrager geweest bij
zowel het Eilandgebied Curaçao als het Land Nederlandse Antillen. Tevens is hij
voorzitter geweest van de Vaste Commissie Vennootschapsrecht.

De heer Metry is door de Minister voorgedragen als kandidaat ter vervulling van het profiel van
juridisch expert als mede het bekleden van de functie van President Commissaris.
Uit de beoordeling van het CV van de kandidaat kan, redelijkerwijs worden aangenomen dat hij
gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, dat hij in
voldoende mate voldoet aan de profielschets van juridisch expert van Aqualectra. Gelet op het
voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer
Faroe Metry als lid en President van de raad van commissarissen van Aqualectra.
Volledigheidshalve wijst de adviseur erop dat de kandidaat niet aan de leeftijdscriteria voldoet
zoals gesteld in de profielschets van Aqualectra. De adviseur wijst erop dat het niet voldoen
aan deze criteria in combinatie met het niet in voldoende mate voldoen aan andere criteria van
de profielschets kan leiden tot zwaarwegende bezwaren.
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Code Corporate Governance en overige

De adviseur vraagt hierbij wederom ook expliciet uw aandacht voor het gestelde onder de
bepaling 4.2 van de Code. De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt wederom
geadviseerd om op korte termijn een entiteit op te richten zoals vermeldt in voornoemde
bepaling ter verrichting van de in voornoemde bepaling vermelde taken waaronder de
beoordeling/evaluatie van commissarissen dan wel bestuursleden.
Het aftreedrooster van de raad van commissarissen welke door de Minister als bijlage is
overlegd dateert van 26 november 2013. De daarin vermelde commissarissen die momenteel
nog zitting zouden hebben in de raad van commissarissen komen niet geheel overeen met de
gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Geadviseerd wordt om te
bewerkstellingen dat de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk een nieuwe rooster van
aftreden opstelt alsmede de gegevens in het Handelsregister van de Kamer worden
geactualiseerd.
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Conclusie en Advies


De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom
geadviseerd om uitvoering te geven aan het gestelde onder de bepaling 4.2 van de
Code.
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De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om
te bewerkstelligen dat dat de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk een nieuw
rooster van aftreden opstelt alsmede de gegevens in het Handelsregister van de Kamer
worden geactualiseerd



De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer
Faroe Metry als President Commissaris van Aqualectra.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc.

Minister-President
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