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Inleiding

Middels besluit van 19 december 2018 van de Raad van Ministers met zaaknummer
2018/054571 ontvangen op 21 december 2018, is het voornemen inhoudende de benoeming
van een lid van de raad van commissaris bij Curinde N.V. (hierna: Curinde) aan de adviseur
gemeld
Op onder andere 25 juli 2016 (nummer: 25072016.01) en 13 april 2018 (nummer: 13042018.01)
heeft de adviseur reeds adviezen (nummer: 05092018.01) uitgebracht betreffende het
voornemen tot het (her)benoemen van een lid van de raad van commissarissen van Curinde.
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 van de raad van commissarissen van Curinde e.e.a. aansluitend op de
eerder uitgebrachte adviezen.
Op 11 november 2016 (nummer 11112016.01) heeft de adviseur advies uitgebracht met
betrekking tot de profielschets van Curinde. De adviseur heeft toen aangegeven met
inachtneming van het gestelde in voornoemd advies geen zwaarwegende bezwaren tegen de
goedkeuring van de profielschets te hebben
Artikel 9 lid 1 van de Landsverordening corporate governance stelt dat indien door of namens
een Minister wordt meebeslist of beslist over de benoeming of voordracht tot benoeming van
een bestuurder dient de verantwoordelijke Minister het voornemen tot de benoeming of
voordracht schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance te melden. In
overeenstemming met artikel 9 lid 2 van de Landsverordening corporate governance dient de
adviseur corporate governance te adviseren over de vraag of een dergelijk voornemen voldoet
aan de statuten van de stichting of vennootschap en aan de toepasselijke regels, waaronder de
procedureregels en profielschets zoals bedoeld in artikel 8 van de Landsverordening corporate
governance en de bepalingen uit de Code. In het advies geeft de adviseur gemotiveerd aan of
er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.
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Ontvangen en geraadpleegde documenten
Besluit Raad van Ministers van 19 december 2018 (zaaknummer: 2018/054571);
Brief van 17 december 2018 van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de
Minister) aan de Raad van Ministers betreffende de voorgenomen benoeming
(zaaknummer: 2018/054571);
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CV van de voorgedragen kandidaat;
Profielschets raad van commissarissen Curinde, profiel commercieel deskundige;
Statuten van Curinde, laatstelijk gewijzigd op 21 maart 2012; en
Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van
Curinde van 4 januari 2018.

3

Toetsing voornemen benoeming commissaris

De Minister is voornemens om mevrouw Marie-Louise C. Schoop als commercieel expert te
benoemen in de Raad van Commissarissen van Curinde.
Met betrekking tot de huidige samenstelling van de raad van commissarissen van Curinde heeft
de Minister het volgende overzicht overlegd.

Nr.

Naam

Datum van
benoeming

Termijn van
benoeming

Datum van afreden

1.

Mevr. Daisy Tyrol-Carolus

15 juni 2018

4 jaar

15 juni 2022

2.

Dhr. Oliver Capriles

04 februari 2015

4 jaar

04 februari 2019

3.

Mevr. Fabi Constancia

03 augustus 2016

4 jaar

03 augustus 2020

De adviseur heeft tot heden geen volledige, met in achtneming van het advies van 11
november 2016 (nummer: 11112016.01), aangepaste en vastgestelde profielschets Curinde
mogen ontvangen.
De adviseur heeft in de stukken slechts het specifieke profiel voor de commercieel deskundige,
welke is aangepast overeenkomstig het gestelde in het advies van 11 november 2016
(nummer: 11112016.01), aangetroffen. Voor de toetsing van de thans voorgedragen kandidaat
zal de adviseur het aangepaste specifieke profiel voor de commercieel deskundige alsmede de
statutaire bepalingen hanteren.
Conform artikel 16 lid 3 van de statuten van Curinde worden commissarissen door de algemene
vergadering benoemd.
In de brief van 17 december 2018 (zaaknummer: 2018/054571) stelt de Minister het volgende
met betrekking tot het voornemen om mevrouw Marie-Louise C. Schoop als commercieel
expert te benoemen in de Raad van Commissarissen van Curinde:
“(…)
In algemene zin voldoet mevrouw Schoop aan de vereisten die gesteld worden aan een lid van de Raad
van Commissarissen (zie bijgevoegde profielen).
Mevrouw Schoop heeft sinds het jaar 2014 leidinggevende functie vervuld. Zij heeft kennis en ervaring
als commercieel expert. Zij heeft gedurende de afgelopen 4 jaar ervaring opgebouwd in het besturen van
organisaties en het behalen van concrete resultaten. Zij heeft haar “Bachelor of Science in Business
Administration with a major in Management Business and Communication at The University of The
Netherlands Antilles", “ Pre-Master in Business and Economics at Tilburg University and Master of
Science in Finance at Tilburg University met goed resultaat gevolgd.
Mevrouw Schoop is een bedreven ondernemer', gespecialiseerd in het verlenen van financiële diensten
en het uitvoeren van (markt) onderzoeken gecentreerd rond de technische-economische haalbaarheid
van projecten. Haar aanzienlijke educatieve achtergrond in bedrijfsbeheer, belastingen, economie en
financiën dient als fundament hiervoor. Haar deskundigheid is toegelegd in het stimuleren en begeleiden
van handels- en productiebedrijven zodat ze een duurzame bedrijfsgroei kunnen bewerkstellingen. Dit
doet zij door middel van adviesdiensten aan ondernemingen op het gebied van financiële administratie,
productontwikkeling, markwerking en het identificeren en creëren van investeringsmogelijkheden. Zij
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heeft reeds ervaring in het uitvoeren van een informatieplatform waarbij zij (potentiele) internationale
investeerders informeert over de meest recente commercieel economische ontwikkelingen en het fiscaal
economische aspect van het investeren in Curaçao.
Op basis van haar opleiding en ervaring voldoet mevrouw Schoop aan het profiel van commercieel
expert, zoals aangegeven in het door CURINDE NV overhandigde document.
(…)”

Uit de beoordeling van het CV van mevrouw Marie-Louise C. Schoop in combinatie met de
motivering van de Minister, kan redelijkerwijs worden aangenomen dat zij, gelet op haar
opleiding en werkervaring alsmede het feit dat zij enige bestuurservaring heeft, genoegzaam
voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van Curinde in
het profiel van commercieel deskundige.
Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de
benoeming van mevrouw Marie-Louise C. Schoop als lid van de raad van commissarissen van
Curinde in het profiel van commercieel deskundige.
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Overige

Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao
blijkt dat er nog een lid van de raad van commissarissen staat ingeschreven, van wie de
zittingsperiode inmiddels is verlopen. Het is de taak van de bestuurder om ervoor zorg te
dragen dat de leden tijdig worden ingeschreven en uitgeschreven in het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel. Ook de leden van de raad van commissarissen zelf dienen hierop toe
te zien gelet op hun toezichthoudende taak.
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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.



De Minister, de regering dan wel de Raad van Ministers wordt geadviseerd om de
volledige profielschets Curinde met inachtneming van het gestelde in het advies van 11
november 2016 (nummer: 11112016.01) aan te (laten) passen en vast te stellen en
alsdan aan de adviseur te doen toekomen.



De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers dient te bewerkstelligen dat de
profielschets conform artikel 2.3 van de Code openbaar is.



De Minister, de regering dan wel de Raad van Ministers wordt geadviseerd om te
bewerkstelligen dat de informatie betreffende de leden van de raad van commissarissen
van Curinde in het handelsregister van de Kamer van Koophandel zo spoedig mogelijk
wordt bijgewerkt.



De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming
van mevrouw Marie-Louise C. Schoop als lid van de raad van commissarissen van
Curinde in het profiel van commercieel deskundige.

SBTNO
De adviseur corporate governance
cc.

Minister van Financiën
Minister-President
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