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Inleiding

Bij brief van 24 januari 2020 van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de
Minister) met zaaknummer 2020/03153, ontvangen op 30 januari 2020, is het voornemen
inhoudende de benoeming van een lid van het bestuur van de Stichting Secretariaat Curaçaos
Informatica Stimuleringsplan
(hierna: CISP) opnieuw aan de adviseur gemeld onder
overlegging van nadere informatie waar de adviseur om had verzocht in zijn brief van 17 april
2019 (nummer: 17042019.01) naar aanleiding van de eerdere, op 5 april 2019 ontvangen,
melding dienaangaande middels besluit van de Raad van Ministers d.d. 3 april 2019 met
zaaknummer 2019/06333.
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 3 april 2019 (zaaknummer: 2019/06333);
● Brief van 18 maart 2019 van de Minister aan de Raad van Ministers betreffende de
voorgenomen benoeming (zaaknummer: 2019/0633);
● Brief van 24 januari 2020 van de Minister aan de SBTNO met nadere informatie betreffende
de voorgenomen benoeming (zaaknummer: 2020/003153);
● CV van de voorgedragen kandidaat;
● Statuten CISP, laatstelijk gewijzigd op 19 september 1994; en
● Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel & Nijverheid van
Curaçao (hierna: KvK) van CISP van 20 februari 2020.

27022020.02

3

Melding aan de adviseur

Het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van het bestuur van CISP is bij brief van
de Minister van 24 januari 2020 (zaaknummer: 2020/003153) opnieuw aan de adviseur gemeld,
onder overlegging van nadere informatie waar de adviseur om had verzocht in zijn brief 17 april
2019 (nummer: 17042019,01) naar aanleiding van de eerdere melding dienaangaande middels
besluit van de Raad van Ministers d.d. 3 april 2019 met zaaknummer 2019/06333.
In voornoemde brief van de adviseur d.d. 17 april 2019 is het volgende gesteld dan wel
verzocht:
“(…)
Middels besluit van 3 april 2019 met zaaknummer 2019/06333 van de Raad van Ministers, ontvangen op
5 april 2019, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van het bestuur bij de Stichting
Secretariaat Curaçaos Informatica Stimulerings plan (hierna: CISP) aan de adviseur gemeld.
Conform artikel 6 lid 1 van statuten van CISP bestaat het bestuur uit ten minste vijf en ten hoogste negen
leden.
De Minister geeft in zijn brief van 18 maart 2019 met zaaknummer 2019/06333 aan de Raad van
Ministers aan dat het bestuur momenteel 4 vacante plaatsen heeft.
Voor wat betreft de profielschets voor CISP stelt de Minister dat deze nog niet is opgesteld en dat als
uitgangspunt de volgende algemene profielschets wordt gehanteerd:
1. één persoon met financiële kennis en ervaring. De code eist in ieder geval een financieel-deskundige
tussen de leden;
2. één juridisch deskundige met specifieke ervaring in het ondernemingsrecht en/of
rechtspersonenrecht;
3. één persoon met (bedrijfs)-economische ervaring en kennis;
4. iemand met specifieke ervaring in de gebieden waar de rechtspersoon actief is
Daarnaast worden enkele additionele vereisten voor de voorzitter opgesomd.
De Minister draagt xxxxxxxxx voor als lid van het bestuur met specifieke kennis en ervaring op het gebied
waar CISP actief is.
Bij het raadplegen van de aangeleverde documenten heeft de adviseur geconstateerd dat enige
informatie dan wel motivering ten aanzien van de voordracht van de kandidaat ontbreekt.
Hoewel uit het CV van de voorgedragen kandidaat, xxxxxxxxx, onder meer blijkt dat hij ervaring heeft
opgedaan ICT gerelateerde functie (System engineer, ICT coördinator, Teacher Informaticus & Math,
administrator), blijkt niet uit het CV dat hij bestuurservaring heeft in een toezichthoudende functie dan wel
vergelijkbare bestuurservaring heeft.
Ook heeft de adviseur geen overzicht van de huidige samenstelling van het bestuur van CISP in de
stukken aangetroffen. Blijkens het online uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
van 17 april 2019 staan er momenteel twee bestuursleden ingeschreven.
Gezien het voorgaande en conform artikel 9 van de Landsverordening corporate governance ontvangt de
adviseur gaarne alsnog het volgende:
●
●

Informatie betreffende de huidige samenstelling van het bestuur, inclusief het profiel waarin de
huidige bestuursleden zijn benoemd;
Nadere motivering van de ervaring van voorgedragen kandidaat, xxxxxxxxx, in een
toezichthoudende functie dan wel een vergelijkbare bestuursfunctie.

Ter wille van een snellere afhandeling kan de verzochte informatie eveneens per e-mail
(donalddepalm@sbtno.org) aan de adviseur worden verstuurd. In het kader van de wettelijke termijn
waarin de adviseur na ontvangst van een melding een advies moet uitbrengen, ontvangt de adviseur de
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verzochte informatie zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na dagtekening van dit schrijven
zijnde uiterlijk op 24 april 2019. Mocht u aan de hand van het bovenvermelde vragen of opmerkingen
hebben, dan kunt u contact opnemen met de adviseur.
(…)”
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Toetsing voornemen benoeming commissaris

Aangezien zijdens de Minister aan de adviseur is bericht dat meer tijd nodig zou zijn om de
gevraagde nadere informatie aan te leveren, is de omslag (zaaknummer: 2019/06333) aan de
Minister, op diens verzoek, geretourneerd. Zoals gesteld heeft de Minister de voorgenomen
benoeming opnieuw aan de adviseur gemeld bij brief van 24 januari 2020 (zaaknummer:
2020/003153) onder overlegging van de volgende nadere informatie.
“(…)
Naar aanleiding van uw verzoek, in uw brief d.d. 17 april 2019 (nr.: 1704201901), om nadere informatie
willen wij u het volgende informeren.
De huidige samenstelling van het bestuur is als volgt:

nr

Naam

Profiel

Datum van benoeming

Datum van
aftreden

1

xxxxxxxxx

Voorzitter
Commercieel expert

2017

2021

2

Vacant

Financieel expert

------

------

3

Vacant

Juridisch expert

------

------

4

Vacant

Technisch expert
Innovatie

------

------

5

Vacant

Technisch expert
Informatietechnologie

------

------

Momenteel bestaat het bestuur uit één bestuurslid.
xxxxxxxxx heeft zich recentelijk bewezen als een bestuurder / gezagsdrager die een verschil kan maken
op basis van zijn kennis, ervaring en nieuwe inspiratie. Uit zijn ervaringen, beoordelingen en de
resultaten van de afgelopen jaren kan worden geconcludeerd dat de kandidaat past in het profiel. Een
directeur is net zo sterk als zijn team, maar een directeur zorgt er ook voor dat de samenwerking effectief
is xxxxxxxxx heeft de nodige ervaringen zoals u kunt lezen in zijn cv.
Hij is de afgelopen 12 jaar werkzaam geweest als IT-coördinator op het Maria Immaculata Lyceum. In
deze functie coördineert en ondersteunt xxxxxxxxx abaar de werknemers. Hij instrueert medewerkers
over procedures en (nieuwe) werkmethoden en hij is verantwoordelijk voor het monitoren van de ITservices.
Hij trad op als contactpersoon voor alle IT-gerelateerde services en heeft uitgebreide ervaring met het
werken met processen. Hij is voortdurend op zoek naar manieren om de dienstverlening te verbeteren,
voorstellen te doen en de implementatie ervan te waarborgen.
Eerder werkte xxxxxxxxx als directeur van twee kleine bedrijven, Rio Barbershop van 1994 tot 1998 en
AdvanceIT van 2009 tot 2013. In 2006 richtte hij een netwerk op toen bij Vishon Korsou. Hij was ook
tussen 2010 en 2015 betrokken als lid van het adviesorgaan voor projecten en de implementatie en
introductie van een nieuwe IT- en hardware-infrastructuur bij het Instituto pa Formashon den Enfermeria
(IFE). In 2015 werkte hij korte tijd als IT-consultant voor een project voor een accountantskantoor.
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In deze perioden heeft hij zich niet alleen bewezen; hij is bewust geraakt van zijn krachten en zijn
leerpunten en slaagde erin om beide naar een hoger niveau te brengen. xxxxxxxxx kan worden
omschreven als een situationele leider. Hij kan zijn personeel heel goed motiveren en inspireren. Hij kan
strategisch handelen, een goed overzicht houden en zich houden aan de kern van de zaak.
(…)”

Uit de nadere motivering van de Minister is niet vast komen te staan dat de voorgedragen
kandidaat daadwerkelijk beschikt over de vereiste ervaring in een toezichthoudende dan wel
een vergelijkbare bestuursfunctie. Het betoog van de Minister dat xxxxxxxxx zich recentelijk
heeft bewezen als een bestuurder / gezagsdrager wordt niet nader geconcretiseerd en blijkt ook
niet uit zijn CV. De twee kleine bedrijven waar xxxxxxxxx eerder als directeur werkte, betreffen
blijkens het online uittreksel van de KvK een eenmanszaak en een NV, zonder raad van
commissarissen, waarvan de omvang voor de adviseur onbekend is. Ook zijn werkzaamheden
als directeur van voornoemde bedrijven - welke hij klaarblijkelijk deed naast zijn
dienstbetrekking zoals vermeld in zijn CV - kan niet worden aangemerkt als ervaring in een
toezichthoudende functie dan wel vergelijkbare bestuurservaring.
Gelet op het voorgaande kan niet worden gesteld dat xxxxxxxxx genoegzaam voldoet aan de
vereisten van de profielschets. Op grond daarvan heeft de adviseur zwaarwegende bezwaren
tegen de voorgenomen benoeming van xxxxxxxxx als bestuurslid van CISP.
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Overig Corporate Governance

Volgens het door de Minister overlegde overzicht betreffende de samenstelling van het bestuur
van CIPS bestaat het bestuur thans uit één bestuurslid, t.w. xxxxxxxxx. Blijkens het online
uittreksel van de KvK van CISP van 23 februari 2020 staan er momenteel twee bestuursleden
ingeschreven. xxxxxxxxx staat echter niet ingeschreven KvK als bestuurslid van CISP.
Indien er een lid is afgetreden dan wel de benoemingstermijn is verlopen dan dient deze te
worden uitgeschreven evenzo dient een lid dat is aangetreden te wonden ingeschreven. Het is
de taak van het bestuur/de bestuurder om ervoor zorg te dragen dat een leden tijdig worden
ingeschreven en uitgeschreven bij de KvK.
Overigens wijst de adviseur er op dat de datum van aantreden en aftreden van een bestuurslid
niet slechts een jaartal kan omvatten, maar een exacte datumaanduiding dient te zijn inclusief
dag en maand.
Blijkens het door de Minister overlegde overzicht betreffende de huidige samenstelling van het
bestuur van CISP worden er andere profielen voor de leden van het bestuur van CISP
gehanteerd dan de Minister stelde in haar brief van 18 maart 2019 met zaaknummer
2019/06333 toen werd uitgegaan van de algemene profielschets. De adviseur heeft in de
stukken echter geen specifieke profielschets voor de leden van het bestuur van CISP
aangetroffen. De Minister wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat de specifieke profielschets
van CISP zo spoedig mogelijk ter toetsing aan de adviseur conform artikel 8 van de
Landsverordening corporate governance wordt aangeboden.
Uit onze beoordeling van de statuten van CISP, zoals bij de KvK geregistreerd, blijkt dat nog
niet is voldaan aan de wettelijke verplichting om de statuten van CISP te wijzigen, opdat zij in
lijn worden gebracht met de Code. De Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers
wordt geadviseerd, met verwijzing naar artikel 3 derde lid van de Landsverordening corporate
governance, te bewerkstelligen dat de statuten van CISP op korte termijn worden aangepast.
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Conclusie en Advies
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−

De Minister, de regering dan wel de Raad van Ministers wordt geadviseerd om te
bewerkstelligen dat de informatie betreffende de leden van het bestuur van CISP in het
handelsregister van de KvK zo spoedig mogelijk wordt bijgewerkt.

−

De Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd te
bewerkstelligen dat de statuten van CISP zo spoedig mogelijk in overeenstemming
worden gebracht met de Modelstatuten voor overheidsstichtingen.

−

De Minister wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat de specifieke profielschets van
CISP zo spoedig mogelijk ter toetsing aan de adviseur conform artikel 8 van de
Landsverordening corporate governance.

−

De adviseur heeft zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van
xxxxxxxxx als bestuurslid van CISP om de in dit advies aangegeven redenen.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc.

Minister van Financiën
Minister-President
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