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Grondslag

De openbare rechtspersoon het Land Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de
Verordening corporate governance (A.B. 2009 no. 92), een schriftelijke overeenkomst
aangegaan ingaande 1 mei 2012, met een bij Landsbesluit d.d. 23 mei no. 12/2799 2012/13836 aangewezen deskundige organisatie zijnde de Bureau Toezicht en Normering
Overheidsentiteiten (SBTNO).
Uitgaande van de Verordening 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 aangaande het
benoemen of ontslaan van bestuurders bij de vennootschappen of en oftewel de
overheidsentiteiten. Op basis hiervan heeft de Raad van Ministers (RvM), de SBTNO als
adviseur corporate governance, bij besluiten van de RvM d.d. 24 juli 2013, no. 2013/010216
ontvangen door de SBTNO op 25 juli 2013, het voornemen tot het benoemen van een lid van
de RvC van de N.V. Stadsherstel Willemstad (STADSHERSTEL) aan de adviseur gemeld.
Op grond van artikel 9 van de Verordening corporate governance dient de adviseur corporate
governance in dit kader te adviseren over de vraag of het voornemen tot benoeming van een
bestuurder aan de statuten van de vennootschap en aan de toepasselijke regels voldoet,
waaronder de procedureregels en profielschets als bedoelt in artikel 8 van de Verordening en
de bepalingen uit de Code Corporate Governance Curaçao (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.
Gesteld dient te worden dat STADSHERSTEL geen overheidsentiteit dan wel vennootschap is
in de zin van de Verordening. Voor zover de adviseur bekend, houdt het Land Curacao immers
geen aandelen in N.V. Stadsherstel. Verondersteld wordt dat de Minister dan wel Raad van
Minister onverplicht de kandidaat ter toetsing heeft voorgelegd aan de adviseur. De adviseur zal
gelet op het voorgaande dan ook niet stellen of er al dan geen zwaarwegende bezwaren zijn
tegen de voorgenomen benoeming.
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Ontvangen en geraadpleegde documenten
•

Besluiten van de Raad van Ministers d.d. 24 juli 2013, no. 2013/010216 inzake de
voorgenomen benoeming.
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•
•
•
•
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Statuten van de STADSHERSTEL zoals vastgesteld d.d. 22 april 2009.
Brief STADSHERSTEL d.d. 15 februari 2013 met het verzoek tot voordracht van een
Commissaris.
Brief van de Minister van VVRP d.d. 22 juli 2013 met de voordracht van de kandidaat.
De C.V van de voorgedragen kandidaat.
Toetsing aan algemene profielschets.

Bij besluit d.d. 22 september 2010 no. 2010/55035 is er een algemene profielschets vastgesteld
voor de leden van de Raad van Commissarissen van de overheidsentiteiten zijnde:
1.
2.
3.
4.

één persoon met financiële kennis en ervaring.. De code eist in ieder geval een financieel-deskundige
tussen de leden van de raad van commissarissen;
één juridisch deskundige met specifieke ervaring in het ondernemings- en/of rechtspersonenrecht;
één persoon met (bedrijfs)-economische ervaring en kennis;
iemand met specifieke ervaring in de gebieden waar de rechtspersoon actief is.

Profielschets voor de voorzitter van de raad van commissarissen:
1.
2.
3.
4.

aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring;
over HBO-werk- en denkniveau;
goede sociale en communicatieve vaardigheden;
minimaal 5 jaar management-ervaring;

De adviseur zal de algemene profielschets hanteren als kader voor de toetsing van de
voorgedragen kandidaat.
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Toetsing voornemen tot benoeming bestuurders

De Minister heeft in zijn schrijven van 22 juli 2013 de heer Martin van Lieshout als kandidaat
voorgedragen ter benoeming als lid van de Raad van Commissarissen van STADSHERSTEL.
Enige nadere motivering bij het voornemen is niet aangetroffen.
Uit de het Curriculum Vitae van voornoemde kandidaat blijkt dat hij een afgerond MBO
opleiding heeft in de richting bouwkunde alsmede een Makelaarsopleiding aan de Vrije
Universiteit te Curacao. Betrokkene is momenteel werkzaam als supervisor civiele werken.
Uit het C.V. van betrokkene blijkt niet dat betrokkene enige bestuurservaring heeft.
Doch gezien het feit dat de opleiding en werkervaring van betrokkene in grote mate aansluit bij
de doelstelling en aard en werkzaamheden van STADSHERSTEL kan betrokkene geschikt
worden geacht ter benoeming als bestuurslid. Betrokkene voldoet ook in zekere mate aan de in
de algemene profielschets opgenomen vereisten.
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Conclusie en advies

Gelet op de opleiding en werkervaring van de heer Martin van Lieshout kan betrokkene
geschikt worden geacht ter benoeming als lid van de Raad van Commissarissen van
STADSHERSTEL.
De SBTNO
adviseur corporate governance

cc.

de Minister van Financiën
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