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Inleiding

Middels een besluit van 4 juni 2014 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2014/026681,
ontvangen op 5 juni 2014, is het voornemen tot het benoemen van een lid van het bestuur van
Stichting Kadaster en Openbare Registers Curaçao (hierna: Kadaster) aan de adviseur gemeld.
Op onder andere 6 december 2013 heeft de adviseur reeds een advies met nummer
06122013.01 uitgebracht over een voorgenomen benoeming van een lid van het bestuur van
Kadaster. Voornoemd advies moet 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 het bestuur van Kadaster e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebrachte
advies.
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Besluit van de Raad van Ministers d.d. 4 juni 2014, no. 2014/026681;
Brief van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister)
d.d. 2 juni 2014 met de voordracht;
C.V. van de voorgedragen kandidaat;
Online Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Curaçao d.d.
11 juni 2014 inzake Kadaster; en
Statuten van Kadaster d.d. 25 januari 2002 (hierna: de Statuten).
Toetsing voornemen tot benoeming bestuurder

Bij de toetsing van de aangemelde kandidaat ter benoeming als lid van het bestuur van
Kadaster (hierna: het Bestuur) heeft de adviseur als toetsingscriteria gehanteerd de in de
algemene profielschets geformuleerde eisen voor leden van de Raad van Commissarissen
(bestuur), inclusief de daarin opgenomen feitelijke samenstelling van de Raad van
Commissarissen zoals vastgesteld bij besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035 van het
Bestuurscollege alsmede de statutaire vereisten.
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Zoals onder andere gesteld in het advies van de adviseur van 6 december 2013 met nummer
06122013.01 inzake de voorgenomen benoeming van een bestuurslid van Kadaster:
“In voorgaande adviezen heeft de adviseur reeds aangegeven dat vooruitlopend op de vaststelling van de specifieke
profielschetsen en procedure regels de Regering dan wel de Raad van Ministers bij de melding aan de adviseur
minstens dient aan te geven aan welke in de algemene profielschets vastgestelde kwalificatie een betreffende
kandidaat voldoet, het een en ander zoals reeds ook vastgelegd in het besluit van 22 september 2010 no.
2010/55035. Bij het ontbreken van een deugdelijke motivering dan wel het niet aangeven dan wel onderbouwen ter
vervulling van welke profiel een kandidaat zal worden benoemd kan de adviseur indien ook uit het CV van de
voorgedragen kandidaat niet afdoende blijkt of de betreffende kandidaat aan een bepaald profiel voldoet niet anders
oordelen dat er zwaarwegende bezwaren bestaan tegen een voorgenomen benoeming. Gelet hierop wordt erop
aangedrongen om ieder voornemen te motiveren en daarbij te vermelden ter invulling van welk profiel hij wordt
voorgedragen.
Het voorgaande geldt des te meer indien er in de statuten ook nog specifieke eisen zijn t.a.v. de benoeming.
Artikel 4 vierde lid van de statuten van KADSTER stelt het volgende:
In het bestuur dienen zitting te hebben een of meer geodeten, juristen of economen benoemd op voordracht van het
bestuur door het Bestuurscollege.”

De Minister heeft de melding van de betreffende kandidaat enigszins gemotiveerd aan de
adviseur gemeld. Uit het CV van de betreffende kandidaat volgt het volgende:
− De heer Ornelio A. Martina heeft een afgeronde Master Antilliaans recht. Betrokkene is
sinds 1991 advocaat. Ook heeft hij ervaring als directeur van een naamloze vennootschap.
Daarnaast heeft hij tevens ervaring opgedaan in een toezichthoudende functie.
In het schijven van 2 juni 2014 stelt de Minister dat uit het CV van betrokkene blijkt dat hij ruime
ervaring heeft als advocaat. Verder stelt de Minister dat gelet op het doel van de stichting, zoals
blijkt uit de statuten, ligt het in de lijn der verwachting dan wel wordt aannemelijk geacht, dat
betrokkene op grond van zijn achtergrond en vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming een
nuttige en zinvolle bijdrage kan leveren aan de realisering van dat doel in de functie waarvoor
hij thans wordt voorgedragen. Ook stelt de Minister dat als aanvullende motivering geldt, dat
betrokkene voldoet aan de vastgestelde profielschets en dat hij over de minimale vereiste HBO
werk- en denkniveau beschikt, verworven in zijn eigen advocatenpraktijk.
In overeenstemming met artikel 4 lid 1 van de Statuten heeft de stichting een bestuur
bestaande uit minimaal drie leden en maximaal vijf leden, waaronder een voorzitter, een
secretaris en een penningmeester. Zoals reeds gesteld in het advies van de adviseur van 6
december 2013 met nummer 06122013.01 inzake de voorgenomen benoeming van een
bestuurslid van Kadaster en zoals hierboven aangehaald, dienen in het bestuur zitting te
hebben een of meer geodeten, juristen of economen in overeenstemming met artikel 4 lid 4 van
de Statuten. In het voornoemd artikellid wordt eveneens gesteld dat de benoemingen
geschieden door het Bestuurscollege (lees nu: de Minister dan wel de Regering) en dat de
benoemingen op voordracht van het bestuur moeten geschieden.
Benadrukt wordt dat de voornoemde statutaire vereiste niet terzijde kan worden gelegd. De
adviseur wijst er volledigheidshalve op dat besluiten die niet genomen zijn met inachtneming
van de wet en regelgeving dan wel voorschriften, conform dan wel in het verlengde van artikel
2:21 BW nietig dan wel vernietigbaar zijn.
In de omslag heeft de adviseur geen schrijven van het bestuur van Kadaster aangetroffen
waaruit de voordracht blijkt.
Voorts gezien de vereiste betreffende de samenstelling van het bestuur van de stichting waarbij
er een maximaal is van vijf leden en waarin er minstens een of meer geodeten, juristen of
economen zitting dienen te hebben, had het op de weg van de Minister gelegen om ook aan de
adviseur te melden hoeveel personen na het benoemen van deze kandidaat in het bestuur van
de stichting zitting zouden hebben en aan welk profiel die overige bestuursleden van de
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stichting voldoen. Als gevolg van het voorgaande is de motivering voor de benoeming niet
voldoende.
Naar aanleiding van het bovenstaande adviseert de adviseur de Minister om in het vervolg het
gestelde in artikel 4 lid 4 van de Statuten in acht te nemen en bij de melding tevens het
bijbehorend voordracht van het bestuur aan de adviseur te doen toekomen. Tevens wordt
geadviseerd om in het vervolg aan de adviseur de nodige informatie te doen toekomen
betreffende de samenstelling van het bestuur.
Onverlet het voorgaande zal de adviseur overgaan tot toetsing van de voorgedragen kandidaat,
hetgeen niet inhoudt dat aan het voorgaande niet voldaan dient te zijn.
Alhoewel de motivering van de Minister summierlijk en onvoldoende is, kan uit de beoordeling
van het CV van de betreffende kandidaat redelijkerwijs worden aangenomen dat hij voldoet aan
de hiervoor aangegeven en vastgestelde minimale vereiste van relevante HBO werk- en
denkniveau om de functie afdoende te kunnen vervullen. Gelet op de opleiding, werkervaring,
bestuurservaring en toezichthoudende ervaring van de kandidaat samen met de motivering van
de Minister kan worden betoogd, dat deze kandidaat in voldoende mate voldoet aan de hiervoor
aangegeven algemene profielschets en aan artikel 4 lid 4 van de Statuten. Op grond van het
voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen
benoeming van de heer Ornelio A. Martina als lid van het bestuur van Kadaster.
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Conclusie en advies

De adviseur heeft met inachtneming van hetgeen gesteld in dit advies in beginsel geen
zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Ornelio A. Martina als lid van het
bestuur van Kadaster, met dien verstande dat alvorens de kandidaat te benoemen aan het
gestelde van artikel 4 lid 4 van de statuten van Kadaster betreffende de voordracht van het
bestuur dient te zijn voldaan.
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