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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 besluit van de RvM d.d. 27 november 2013, no. 2013/68672
ontvangen door de SBTNO op 28 november 2013, het voornemen tot het benoemen van de
Commissaris de heer R.D. Persaud als voorzitter (president-commissaris) van de RvC van de
BUSKABAAI N.V. 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.
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Ontvangen en geraadpleegde documenten
•
•
•
•

Besluit van de Raad van Ministers d.d. 27 november 2013, no. 2013/68672 inzake de
voorgenomen benoeming als voorzitter.
Statuten van de BUSKABAAI zoals vastgesteld d.d. 28 augustus 2012.
De aanbiedingsbrief d.d. 21 november 2013 van de Minister van Algemene Zaken.
De C.V van de voorgedragen kandidaat.

04122013.01
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Toetsing voornemen tot benoeming President-Commissaris

Bij advies d.d. 30 juli 2013 no. 30072013.01 heeft de adviseur reeds advies uitgebracht t.a.v. de
benoeming van de heer R.D. Persaud als lid van de Raad van Commissarissen van Buskabaai
N.V. In aanvulling op dit advies deelt de adviseur u mede dat gelet op de bestuurservaring van
betrokkene de adviseur geen zwaarwegende bezwaren heeft tegen de benoeming van de heer
Persaud als voorzitter dan wel President-Commissaris van de Raad van Commissaris van
Buskabaai N.V.

De SBTNO
adviseur corporate governance

cc.

de Minister van Financiën
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