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Inleiding

Middels besluit van 26 juni 2019 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2019/24995
ontvangen op 1 juli 2019, 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 7 januari 2019 (nummer: 07012019.01) en 28 februari 2019 (nummer:
28022019.01) heeft de adviseur eerder advies uitgebracht betreffende het voornemen tot de
benoeming van leden 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 26 juni 2019 (zaaknummer: 2019/24995);
Brief van 24 juni 2019 van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister)
aan de Raad van Ministers betreffende de voorgenomen benoeming (zaaknummer:
2019/24995);
CV van de voorgedragen kandidaat;
Profielschets raad van commissarissen Curinde, profiel juridisch deskundige;
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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 19 juli 2019.
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Toetsing voornemen benoeming commissaris

De Minister is voornemens om mevrouw Melissa Vasquez als juridisch deskundige 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.

Dhr. Oswin Eleonora

29 april 2019

4 jaar

29 april 2023

2.

Mevr. Marie-Louise Schoop

22 februari 2019

4 jaar

22 februari 2023

3.

Mevr. Fabri Constantia

3 augustus 2016

4 jaar

3 augustus 2020

Bovenstaande samenstelling komt overeen met het online uittreksel van het Handelsregister
van de Kamer van Koophandel van Curaçao van 17 juli 2019.
Uit eerdere adviezen kan worden opgemaakt dat de heer Eleonora is benoemd in het profiel
van financieel deskundige en mevrouw Schoop is benoemd in het profiel van commercieel
deskundige. Mevrouw Constatia, met een HBO Management, Economie en Recht, een WO
Bestuurskunde en ervaring als management consultant, kan worden aangemerkt als
deskundige algemene bedrijfsvoering.
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 juridisch 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 juridisch 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 24 juni 2019 (zaaknummer: 2019/24995) geeft de Minister de volgende
onderbouwing met betrekking tot het voornemen om mevrouw Melissa Vasquez als juridisch
expert te benoemen in de Raad van Commissarissen van Curinde:
“(…)
In algemene zin voldoet mevrouw Vasquez aan de vereisten die gesteld worden aan een lid van de Raad
van Commissarissen (zie bijgevoegde profielen).
Mevrouw Vasquez heeft sinds het jaar 2013 verschillende leidinggevende functies vervuld. Zij heeft
voldoende kennis en ervaring als Juridisch Expert. Ze heeft de afgelopen 6 jaar voldoende ervaring
opgedaan en heeft de potentie om als toezichthouder te fungeren. Zij heeft aan de University of Utrecht
Civil- Law notary gestudeerd en heeft haar Master Thesis: Is the independence of a non-executive board
member in a one-tier board guaranteed? bij de opleiding “Master in Law & Business” positief afgerond.
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Op basis van haar opleidingen en werkervaring voldoet mevrouw Vasques aan het profiel van juridisch
Expert, zoals aangegeven in het door CURINDE NV overhandigd document.
Op basis van haar opleiding en Werkervaring voldoet mevrouw Vasquez aan het profiel van Juridisch
Expert, zoals aangegeven in het door CURINDE NV overhandigde document.
Mevrouw Vasquez zal een belangrijke bijdrage leveren ten behoeve van de aansturing van CURINDE NV
en zal uiteraard worden bijgestaan door andere leden van de RvC die over de nodige specialismen,
deskundigheid en ervaring ten behoeve van de verschillende benodigde disciplines beschikken.
(…)”

Uit het CV van mevrouw Vasquez blijkt dat zij een Bachelor in Law (2011) en een Master in
Law & Business (2013) heeft behaald aan de Universiteit van Utrecht. Uit het CV van mevrouw
Vasquez volgt verder onder meer dat zij sinds 2014 werkzaam is als advocaat (HBN Law, SMS
Attorney at Law, Murray at Law) en daarvoor enkele jaren legal assistent is geweest (KM
Notariaat, Belastingdienst). Hoewel uit het CV van mevrouw Vasquez niet blijkt dat zij
bestuurservaring in een toezichthoudende functie heeft, is het, gelet haar opleiding en ervaring,
aannemelijk dat zij wel voldoende kennis en inzicht heeft om een toezichthoudende functie als
lid van een raad van commissarissen te kunnen vervullen.
Uit de beoordeling van het CV van mevrouw Vasquez kan redelijkerwijs worden aangenomen
dat zij, gelet op haar opleiding en werkervaring, genoegzaam voldoet aan de vereisten als lid
van de raad van commissarissen van Curinde in het profiel van juridisch deskundige.
Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de
voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat mevrouw M. Vasquez als lid van de
raad van commississen van Curinde in het profiel van juridisch deskundige.
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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 adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming
van mevrouw M. Vasquez als lid van de raad van commissarissen van Curinde in het
profiel van juridisch deskundige.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc.

Minister van Financiën
Minister-President
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