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Geachte Minister,
Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende.
Onlangs hebben wij u geïnformeerd dat tot heden diverse overheidsentiteiten (Stichtingen en
Vennootschappen) niet voldoen aan de bepalingen van de Code. Wij hebben toen in het
bijzonder gewezen op de entiteiten die hun statuten nog niet hebben aangepast conform de
modelstatuten voor de overheidsentiteiten alsmede die nog geen specifieke profielschets
hebben opgesteld en vastgesteld voor hun raad van commissarissen dan wel de bestuurder.
Conform artikel 5 van de Landsverordening corporate governance bewerkstelligt de
verantwoordelijke minister, voor zoveel als dat mogelijk is, dat een vennootschap, waarvan het
Land direct of indirect aandeelhouder is, een dividendbeleid zal hebben dat voldoet aan
balansnormering.
Volledigheidshalve zij gesteld dat conform artikel 1 onder e. van de Landsverordening corporate
governance onder dividendbeleid wordt verstaan de jaarlijkse besluitvorming van een
vennootschap inzake de winstbestemming teneinde de vermogensverschaffers een redelijke
vergoeding te bieden voor het door hen geïnvesteerde vermogen. Eveneens conform artikel 1
onder b. van de Landsverordening corporate governance dient onder balansnormering te
worden verstaan het bepalen van een zodanige adequate vermogensstructuur dat de
continuïteit van de vennootschap op lange termijn wordt gewaarborgd.
In dit kader dient het bestuur van een vennootschap conform onder andere artikel 2.1 van de
Code een beleidsplan, een jaarplan en een jaarlijkse exploitatie- en investeringsbegroting op te
stellen alsmede zorg te dragen voor een voorstel voor zowel een deugdelijke balansnormering
als dividendbeleid. In overeenstemming met artikel 2.1 van de Code dient de raad van
commissarissen erop toe te zien dat het bestuur uiterlijk per één november een jaarplan en de
jaarlijkse exploitatie- en investeringsbegroting voor het komend jaar opstelt en vervolgens ter
goedkeuring voorlegt aan de raad van commissarissen.
Het bestuur dient in dit kader ook in het bijzonder te handelen met inachtneming van het
gestelde in artikelen 3.4 en 3.5 van de Code.
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Conform artikel 3.4 van de Code dient het bestuur van de vennootschap het businessplan
samen met het jaarplan en de daaruit voortvloeiende jaarlijkse exploitatie- en
investeringsbegrotingen op te stellen. Het jaarplan en de begrotingen zijn de concrete
uitwerking van het businessplan en dienen daarmee in overeenstemming te zijn opgesteld.
Tenminste drie maanden voor het begin van een nieuw begrotingsjaar dient het bestuur het
jaarplan en de begrotingen aan de raad van commissarissen voor te leggen ter goedkeuring.
Ten aanzien van het financieel beleid van het bestuur van de vennootschap en in
overeenstemming met artikel 3.5 van de Code dient het bestuur jaarlijks binnen vijf maanden na
afloop van het boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes
maanden door de algemene vergadering van aandeelhouders op grond van bijzondere
omstandigheden - een jaarrekening op te stellen. Ook dient het bestuur met een voorstel te
komen ten aanzien van dividenduitkeringen en in lijn daarmee het dividendbeleid. Immers de
aandeelhouders mogen van het bestuur van een vennootschap verwachten dat zij een passend
beleid formuleren en realiseren waardoor de vennootschap jaarlijks een zodanige rentabiliteit
realiseert dat de aandeelhouders een redelijke vergoeding kunnen krijgen in de vorm van
dividend.
Het voorgaande brengt met zich mee dat zelfs indien bij een vennootschap niet tot
dividenduitkering wordt overgegaan, gehandeld dient te worden met inachtneming van het
gestelde in de Landsverordening corporate governance, de Code, de wet- en regelgeving en de
statutaire bepalingen. De adviseur krijgt nu doorgaans slechts een dividendbeleid en
balansnormering voorgelegd indien er sprake is van dividend, terwijl dit jaarlijks voorafgaande
aan het nieuwe kalenderjaar dient te geschieden.
De verantwoordelijke minister dient het voorgaande te bewerkstelligen en in het verlengde
hiervan jaarlijks voorafgaand aan een boekjaar de balansnormering en dividendbeleid van
iedere vennootschap aan de adviseur te melden.
De adviseur heeft echter moeten constateren dat er van het merendeel van de
overheidsvennootschappen geen dividendbeleid en balansnormering is ontvangen met in
achtneming van het voorgaande.
Bijgaand doet de adviseur u een overzicht toekomen van de overheidsentiteiten met betrekking
tot het opstellen van een dividendbeleid en balansnormering conform de Landsverordening en
de code.
Mocht u naar aanleiding van dit schrijven vragen of opmerkingen hebben dan is de adviseur te
allen tijde bereid dit schrijven nader toe te lichten.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc.

Ministers

2

15072020.0

Overzicht dividendbeleid overheidsentiteiten juli 2020
OVERHEIDSVENNOOTSCHAPPEN

Meest
recente
advies
uitgebracht
X

Melding betreffende
de jaren ...

19072016

Beleid- en uitkering
2014

C.D.M. Holding N.V.

16072015

1993-2011

Core N.V.
C-Post International N.V.
Curacao Airport Holding N.V.
(CAH N.V.)
Curaçao Industrial and International
Trade Development Company N.V.
(Curinde N.V.)
Curacao Oil N.V. (Curoil N.V.)

X
X
05032020

X
X
2019-2020

23082016

Dividenduitkering 2014

Niet conform Code en lv
corporate governance

07022018

Geen afstemming Curiol
en MinFin

X

Beleid 2016-2020 +
dividend 2016
Beleid 2013-2016
+dividenduitkering
2013-2016
Beleid 2015-2022 +
jaartoets 2018
Meerjarige
uitgangspunten
X

X
X
X

X
X
X

X
04042018

Analytisch Diagnostisch Centrum
N.V. (ADC N.V.)
Buskabaai N.V.

X

Curacao Ports Authority N.V. (CPA
N.V.)

16072018

Dutch Caribbean Air Navigation
Service Provider N.V.
Integrated Utilitiy Holding N.V.
(IUH N.V. /Aqualectra N.V.)
Kompania di Petroli i Gas Kòrsou
N.V.
N.V. Autobusbedrijf Curacao
N.V. Stadsherstel Willemstad
Ontwikkelingsbank van de
Nederlandse Antillen N.V.
(OBNA N.V.)
PSB Bank N.V.
Refineria di Korsou N.V. (RdK N.V.)

27062019

SELIKOR N.V.
United Telecommunication Services
N.V. (UTS N.V.)

X
02052018

X
Dividenbeleid - en
bedrag 2016
X
2016

X

X

Woningbouw Curacao N.V.

21042020

Opmerkingen

Niet in overeenstemming
met de Code en de Lv
corporate governance
(13 sep 2016 afwijkende
motivering Minister vwb
uitkering 2014)
Geen melding
dividendbeleid, betreft in
haalslag opstellen
jaarrekeningen

Geen motivering + niet
op een lijn MinFin
Geen periode
aangegeven

Niet getoetst:
dividendbeleid nooit
vastgesteld conform L
v corporate governance

[X] Geen dividendbeleid opgesteld
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