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Inleiding

Middels een besluit van 29 oktober 2014 van de Raad van Ministers met zaaknummer
2014/50755, ontvangen op 3 november 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 12 juni 2014 (nummer 12062014.03) en 6 december 2013 (nummer
06122013.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht over de voorgenomen benoeming van
leden van het bestuur van Kadaster. 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 het bestuur van Kadaster e.e.a.
aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.
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Ontvangen en geraadpleegde documenten
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Besluit van de Raad van Ministers d.d. 29 oktober 2014, no. 2014/50755;
Brief van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister)
d.d. 24 oktober 2014 met de voordracht;
Brief van Partido Nashonal di Pueblo (hierna: PNP) d.d. 20 oktober 2014 aan de
Minister;
C.V. van de voorgedragen kandidaat;
Online Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Curaçao d.d.
17 november 2014 inzake Kadaster; en
Statuten van Kadaster d.d. 25 januari 2002.
Toetsing voornemen tot benoeming bestuurslid

De Minister heeft de heer ………. ter benoeming als bestuurslid bij Kadaster gemeld aan de
adviseur. In overeenstemming met artikel 4 lid 4 van de statuten van Kadaster worden de leden
van het bestuur van Kadaster benoemd op voordracht van het bestuur. Een schrijven van het
bestuur van Kadaster waaruit de voordracht betreffende de kandidaat blijkt, is echter niet
aangetroffen in de omslag.
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Naar aanleiding van de aangeleverde documenten heeft de adviseur in een schrijven van 6
november 2014 aan de Minister het volgende medegedeeld:
“(…) In overeenstemming met artikel 9 lid 1 van de Landsverordening corporate governance dient het voornemen tot de benoeming
of voordracht van een lid van de raad van commissarissen (red: bestuur) schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate
governance te worden gemeld. Ingevolge artikel 9 lid 2 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur te
adviseren over de vraag of een voornemen als bedoeld in het eerste lid, voldoet aan de statuten van de stichting en aan de
toepasselijke regels, waaronder de procedureregels en profielschets bedoeld in artikel 8, eerste lid, en de Code Corporate
Governance.
In overeenstemming met artikel 4 lid 1 van de statuten van Kadaster 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 12 juni 2014 met nummer 12062014.04 inzake de voorgenomen benoeming van een bestuurslid van Kadaster,
dienen in het bestuur zitting te hebben een of meer geodeten, juristen of economen in overeenstemming met artikel 4 lid 4 van de
statuten van Kadaster. Ingevolge de Code Corporate Governance dient ook een financieel deskundige zitting te hebben in het
bestuur van Kadaster. In het artikel 4 lid 4 van de statuten van Kadaster wordt eveneens gesteld dat de benoemingen op
voordracht van het bestuur van Kadaster moeten geschieden.
Naar aanleiding van het bovenstaande is in het advies van 12 juni 2014 met nummer 12062014.04 geadviseerd om in het vervolg
het gestelde in artikel 4 lid 4 van de statuten van Kadaster in acht te nemen en bij een melding tevens het bijbehorend voordracht
van het bestuur van Kadaster aan de adviseur te doen toekomen. Tevens is destijds geadviseerd om in het vervolg aan de adviseur
de nodige informatie te doen toekomen betreffende de samenstelling van het bestuur.
Bij het raadplegen van de aangeleverde documenten heeft de adviseur geconstateerd dat bij de motivering betreffende de
voorgenomen benoeming van de heer Xxxxx als lid van het bestuur van Kadaster geen voordracht van het bestuur van Kadaster is
aangetroffen. Ook is er geen informatie aangetroffen betreffende de samenstelling van het bestuur van Kadaster. Overigens komt
de verstrekte informatie in de brief aan de Raad van Ministers van 24 oktober 2014 (zaaknummer 2014/50755) en de brief van PNP
aan de Minister van 20 oktober 2014 niet overeen met het gestelde in het CV van de heer xxxxx.
Conform artikel 9 van de Landsverordening corporate governance ontvangt de adviseur betreffende de voorgenomen benoeming
van de heer Xxxxx als lid van het bestuur van Kadaster alsnog:

een motivering met inachtneming van hetgeen gesteld is in dit schrijven;

de voordracht van het bestuur van Kadaster; en

de informatie over de samenstelling van het bestuur van Kadaster na de voorgenomen benoeming van de heer xxxxx met
daarbij de vermelding van de profielen van de desbetreffende leden van het bestuur van Kadaster. (…)
In het kader van de wettelijke termijn waarin de adviseur na ontvangst van een melding een advies moet uitbrengen, conform artikel
9 Landsverordening corporate governance, ontvangt de adviseur zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na dagtekening
van dit schrijven, de verzochte informatie. Volledigheidshalve merkt de adviseur op dat de adviseur advies zal uitbrengen aan de
hand van de informatie welke uiterlijk op 13 november 2014 door de adviseur hetzij in hardkopie hetzij per e-mail is ontvangen. (…)”

De adviseur heeft op voornoemd schrijven geen reactie ontvangen.
In overeenstemming met artikel 9 lid 2 van de Landsverordening corporate governance dient de
adviseur onder andere na te gaan of een voornemen tot benoeming van een lid van het bestuur
voldoet aan de statuten van Kadaster. Benadrukt wordt dat de statutaire vereiste zoals
opgenomen in artikel 4 lid 4 van de statuten van Kadaster inhoudende dat de benoeming van
een bestuurslid op voordracht van het bestuur van Kadaster dient plaats te vinden, 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 de statuten, conform dan wel in het
verlengde van artikel 2:21 BW nietig dan wel vernietigbaar zijn.
Met inachtneming van artikel 9 van de Landsverordening corporate governance en de eerdere
adviezen van de adviseur had ook de voordracht van het bestuur van Kadaster aan de adviseur
moeten zijn aangereikt. Ook naar aanleiding van het verzoek van de adviseur van 6 november
2014 is naderhand geen document aangeleverd waaruit de voordracht van het bestuur van
Kadaster betreffende de kandidaat blijkt.
Vanwege het ontbreken van de voordracht van het bestuur van Kadaster in de aangeleverde
documenten is niet komen vast te staan dat het voornemen van de Minister om de kandidaat te
benoemen op voordracht van het bestuur van Kadaster, zoals de statuten van Kadaster
voorschrijven, berust.
Gelet op het voorgaande zijn er zwaarwegende bezwaren tegen het voornemen tot benoeming
van de heer X Xxxxx als bestuurslid bij Kadaster vanwege het ontbreken van de voordracht van
het bestuur van Kadaster zoals voorgeschreven door de statuten van Kadaster.
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Volledigheidshalve zij gesteld dat de adviseur vanwege het voorgaande niet aan de beoordeling
van de kandidaat is toegekomen. De adviseur doet daardoor dan ook geen uitspraak over de
geschiktheid van de kandidaat.
Tot slot wordt op het volgende gewezen. De statuten van Kadaster zijn nog niet aangepast aan
de bepalingen van de Code. Naar aanleiding daarvan wordt aan de Minister, de Regering, dan
wel de Raad van Ministers geadviseerd om te bewerkstelligen dat de statuten van Kadaster zo
spoedig mogelijk conform de modelstatuten voor de overheidsstichtingen worden aangepast.
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Conclusie en advies


De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom
geadviseerd vooruitlopend op de strikte naleving van de bepalingen in de
Landsverordening corporate governance om de voordrachten van kandidaten voor
de functie van lid van de raad van commissarissen (bestuur) voldoende te
motiveren, waarbij tevens expliciet wordt aangegeven ter invulling van welke functie
dan wel vacature de kandidaten worden voorgedragen dan wel te vermelden ter
invulling van welke profiel zij worden voorgedragen. Daarbij moet worden opgemerkt
dat het niet voldoende is om louter het gestelde in het CV van de betreffende
kandidaat aan te halen en/of alleen te stellen dat de betreffende kandidaat een HBO
werk- en denkniveau heeft en aan een profielschets voldoet dan wel over een
bepaalde ervaring beschikt zonder dat nader met (additionele) feiten te
onderbouwen dan wel moet dat genoegzaam blijken uit het CV van de betreffende
kandidaat.



De Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd
om in het vervolg volledigheidshalve ook bij meldingen omtrent het voornemen tot
benoeming van kandidaten te vermelden uit hoeveel personen de raad van toezicht
dan wel de raad van commissarissen dan wel het bestuur van de betreffende
stichting dan wel vennootschap bestaat en aan welk profielschets die leden
voldoen.



De adviseur heeft zwaarwegende bezwaren tegen het voornemen tot benoeming
van de heer X xxxxx als bestuurslid bij Kadaster vanwege het ontbreken van de
voordracht van het bestuur van Kadaster zoals voorgeschreven door de statuten
van Kadaster.
Volledigheidshalve zij gesteld dat de adviseur vanwege het voorgaande niet aan de
beoordeling van de kandidaat is toegekomen. De adviseur doet daardoor dan ook
geen uitspraak over de geschiktheid van de kandidaat.



De Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd
om te bewerkstelligen dat de statuten van Kadaster zo spoedig mogelijk conform de
modelstatuten voor de overheidsstichtingen worden aangepast.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc.

Minister van Financiën
Minister-President
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