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Grondslag

De openbare rechtspersoon Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de
Landsverordening corporate governance (P.B. 2014, no. 3 (G.T.)), een schriftelijke
overeenkomst aangegaan ingaande 1 mei 2012, met een bij Landsbesluit no. 2012/13836
aangewezen deskundige organisatie zijnde Stichting Bureau Toezicht en Normering
Overheidsentiteiten (hierna: SBTNO). Uitgaande van het gestelde in artikel 4 derde lid van de
Landsverordening 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 over de toepassing van de in het
Landsbesluit Code Corporate Governance Curaçao (P.B. 2014, no. 4 (G.T.)) (hierna: de Code)
en in de Landsverordening corporate governance opgenomen bepalingen.
Middels een verzoek van 24 mei 2016 met zaaknummer 2016/020087, ontvangen op 25 mei
2016, is aan de adviseur verzocht de voorgenomen statutenwijziging van Curaçao
Development Bank N.V. (hierna: CDB) te toetsen.
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Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten
Brief van 26 juli 2016 van de CBCS aan het bestuur van CDB (referentie: LCM/nl/2016008.791);
Brief van 8 juni 2016 van het bestuur van CDB aan de CBCS (referentie:
CDI/08062016/008);
Brief van 8 juni 2016 van het bestuur van CDB aan de Minister (referentie:
CDI/08062016/007);
Brief van 26 mei 2016 van de CBCS aan het bestuur van CDB (referentie: LCM/nl/2016005.659);
Brief van 10 mei 2016 van het bestuur van CDB aan de Minister van Economische
Ontwikkeling (hierna: de Minister) (referentienummer: CDB/LS/2016-0510-001);
Besluit van 9 mei 2016 van Raad van Commissarissen van CDB (BRvC# 2016-0509-001);
Brief van 9 maart 2016 van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (hierna:
CBCS);
Conceptakte statutenwijziging (hierna: de Conceptstatuten);
Statuten van CDB van 6 november 2015; en
Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van
CDB van 24 augustus 2016.
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Statutenwijziging CDB

Middels een verzoek van 24 mei 2016 met zaaknummer 2016/020087, ontvangen op 25 mei
2016, is aan de adviseur verzocht de voorgenomen statutenwijziging van CDB te toetsen. Bij
het raadplegen van de aangeleverde documenten was geconstateerd dat bepaalde informatie
ontbrak. Naar aanleiding daarvan heeft de adviseur op 31 mei 2016 aan de Minister verzocht
om nadere informatie (nummer: 31052016.01). Daarin is het volgende gesteld dan wel
verzocht:
“(…)
Op het eerste gezicht kan worden geconcludeerd aan de hand van de aangeleverde conceptakte statutenwijziging
dat het voornemen bestaat om in ieder geval zowel de naam van de vennootschap alsmede de doelstelling van de
vennootschap te wijzigen. Graag ontvangt de adviseur een bevestiging dat deze statutenwijziging van CDB
inderdaad alleen toeziet op de twee voornoemde punten.
Conform artikel 27 van de statuten van CDB is de algemene vergadering van aandeelhouders na verkregen
goedkeuring van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (hierna: de CBCS) bevoegd om de statuten te
wijzigen. In de bijgevoegde brief van 9 maart 2016 van de CBCS (kenmerk: 2016-0215/001) is gesteld dat de CBCS
geen bezwaar heeft tegen de naamswijziging van CDB. Gelezen de voornoemde brief kan vooralsnog niet worden
geconcludeerd dat de CBCS ook haar goedkeuring heeft verleend aan de uitbreiding dan wel wijziging van de
doelstelling van CDB zoals is opgenomen in artikel 2 lid 1 sub e van de conceptakte statutenwijziging. Naar
aanleiding van het voorgaande ontvangt de adviseur graag een document waaruit de verkregen goedkeuring van de
CBCS voor de wijziging van de doelstelling van CDB blijkt.
(…)”

De adviseur heeft middels verschillende correspondenties zijdens CDB nadere informatie
ontvangen. Daaruit volgt dat de CBCS voor zowel de wijziging betreffende het voornemen om
de naam van CDB te veranderen in Curaçao Development Institute N.V. alsmede het
voornemen om de doelstelling van de vennootschap aan te vullen met “het organiseren van
sociale projecten met als doel armoedebestrijding” heeft ingestemd. Ook blijkt uit de
aangeleverde informatie dat de raad van commissarissen van CDB haar goedkeuring heeft
verleend aan de voorgenomen statutenwijziging. Op grond daarvan kan worden gesteld dat is
voldaan aan de vereiste toestemming van de CBCS alsmede van de raad van commissarissen
van CDB zoals voorgeschreven door de statuten van CDB.
Voor wat betreft de voorgenomen wijzigingen kan worden gesteld dat zij niet in strijd zijn met de
Code dan wel de modelstatuten voor de deelnemingen van het Land.
Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen bezwaren tegen de voorgenomen wijziging
van de statuten van CDB betreffende de naamswijziging alsmede de doelstellingswijziging.
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Conclusie en Advies

De adviseur heeft geen bezwaren tegen de voorgenomen wijziging van de statuten van CDB
betreffende de naamswijziging alsmede de doelstellingswijziging.
SBTNO
De adviseur corporate governance
cc.

Minister-President
Minister van Financiën
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