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Inleiding

Middels besluit van 28 juni 2017 van de Raad van Ministers met zaaknummers 2017/021332,
ontvangen op 3 juli 2017, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad
van commissaris bij Curaçao Ports Authority N.V. (hierna: CPA) aan de adviseur gemeld. Bij
het verzoek is ook een Concept profielschets Raad van Commissarissen ten behoeve van
Curaçao Ports Authority N.V. overlegd.
Op onder andere 7 juni 2107 (nummer: 07062017.01) heeft de adviseur reeds advies
uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van een aantal leden van de raad van
commissarissen van CPA. Voornoemd advies moet 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 de raad van commissarissen van CPA e.e.a. aansluitend
op de eerder uitgebrachte adviezen. Met betrekking tot de profielschets heeft de adviseur reeds
op 14 juli 2017 nummer 14072017.01 advies uitgebracht.
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Ontvangen en geraadpleegde documenten
Besluit Raad van Ministers van 28 juni 2017 (zaaknummer: 2017/021332);
Brief van 27 juni 2017 van de Minister van Economische Ontwikkeling aan de Raad van
Ministers met het voornemen (zaaknummer: 2017/21332);
CV van de voorgedragen kandidaat;
Profielschets Raad van Commissarissen ten behoeve ten behoeve van Curaçao Ports
Authority N.V. (hierna: profielschets CPA);
Statuten van CPA, laatstelijk gewijzigd op 6 januari 2012; en
Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van
CPA van 25 juli 2017.
Toetsing voornemen benoeming commissarissen

De Minister heeft de melding van de voorgenomen benoemingen gemotiveerd aan de adviseur
gemeld middels schrijven van aan de Raad van Ministers van 27 juni 2017 (zaaknummers
2017/ 21332).
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Met betrekking tot de samenstelling van de raad van commissarissen CPA meldt de Minister
dat
Conform artikel 16 lid 1 van de statuten van CPA dient de raad van commissarissen te bestaan
uit minimaal drie (3) en maximaal zeven (7) natuurlijke personen. In de profielschets van CPA
zijn de aantal leden echter beperkt tot 5.
In het schrijven van de Minister is de volgende overzicht van de leden van de raad van
commissarissen CPA overlegd.
Nr.

Naam

Datum van
benoeming

Termijn van
benoeming

Datum van afreden

1.

Dhr. S.P.P. Pinedo /
President

31 mei 2013

4 jaar

31 mei 2017

2.

Dhr. A. Maduro

31 mei 2013

4 jaar

31 mei 2017

3.

Dhr. F.E. Semper

31 mei 2013

4 jaar

31 mei 2017

4.

Dhr. D.A. Dick

17 juli 2013

4 jaar

17 juli 2017

5.

Dhr. K.A. Brooks

23 juli 2013

4 jaar

23 juli 2017

6.

Dhr. R.A.J. Booi

23 juli 2013

4 jaar

23 juli 2017

7.

Mevr. A. Paula

4 jaar

24 februari 2018

24 februari 2014

Uit het bovenstaand overzicht van de Minister volgt dat momenteel nog slechts persoon lid is
van de raad van commissarissen CPA. Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel van Curaçao blijkt echter dat de leden waarvan hun zittingsperiode is
verlopen nog niet zijn uitgeschreven.
De heer Irving Moenir Alam is door de Minister voordragen als lid en voorzitter van de raad van
commissarissen van CPA met kennis en ervaring als jurist, bestuurder en toezichthouder
(Juridisch Expert).
De Minister stelt met verwijzing naar de profielschetsen van CPA dat de heer Moenir Alam In
algemeen zin voldoet aan de vereisten die gesteld worden aan een lid van de Raad van
Commissarissen.
Gesteld wordt dat de heer Moenir Alam sinds het jaar 1979 verschillende leidinggevende
functie heeft vervuld en hij over een uitgebreide kennis als jurist beschikt en verschillende
functies als toezichthouder heeft vervuld, mede als voorzitter van deze organen. Hij heeft
tevens gedurende de afgelopen 38 jaar ruime ervaring opgebouwd in het besturen van
complexe organisaties. Hij heeft twee universitaire studies afgerond in landbouw en rechten.
De Minister stelt dat op basis van zijn opleiding en werkervaring de heer Moenir Alam voldoet
aan het profiel van de voorzitter alsmede het profiel Juridisch Expert.
Uit de beoordeling van het CV van de heer Moenir Alam en de gemotiveerde voordracht van de
Minister kan, redelijkerwijs worden aangenomen dat hij gelet op zijn opleiding en werkervaring
alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, dat hij voldoet aan de algemene profielschets
alsmede de profielschets van de CPA als Juridische Expert. Tevens voldoet hij aan het
aanvullend profiel van voorzitter van de raad van commissarissen. Gelet op het voorgaande
heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Irving
Moenir Alam als lid en voorzitter van de raad van commissarissen van CPA.
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Overige en Code Corporate Governance

Uit de aangeleverde stukken blijkt dat voor CPA geen dan wel geen deugdelijke rooster van
aftreden voor de leden van de raad van commissarissen is vastgesteld conform artikel 2.10 van
de Code. Een rooster van aftreden dient te voorkomen dat veel commissarissen tegelijk
aftreden en ter waarborging van de continuïteit en overdracht van informatie binnen de entiteit.
Uit de benoemingsrooster van CPA blijkt dat de termijn van 3 commissarissen in mei 2017 zijn
verlopen en van 3 andere commissarissen de termijn in juli 2017 is verstreken. Dit zou met zich
mee kunnen brengen dat gezien het feit dat er van 6 commissarissen de zittingstermijn is
verlopen de continuïteit in het gedrang kan komen. Geadviseerd wordt om bij de nieuwe
benoemingen een deugdelijke rooster van aftreden op te stellen waarbij zo mogelijk ieder jaar 2
commissarissen aftreden waardoor de continuïteit en overdracht van kennis en informatie zo
goed mogelijk kan worden gewaarborgd.
Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao
blijkt echter dat de leden van de raad van commissarissen waarvan hun zittingsperiode reeds is
verlopen nog niet zijn uitgeschreven uit het Handelsregister. Het is de taak van de bestuurder
om ervoor zorg te dragen dat de leden tijdig worden ingeschreven en uitgeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
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Conclusie en Advies


De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om
met in achtneming van artikel 2.10 van de Code te bewerkstelligen dat CPA een
deugdelijke rooster van aftreden vaststelt.



De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt geadviseerd te
bewerkstelligen dat de informatie betreffende de leden van de raad van commissarissen
CPA in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao zo spoedig
mogelijk wordt bijgewerkt.



De Minister dan wel de regering wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de
profielschets CPA conform het gestelde in het advies van de adviseur van 14 juli 2017
wordt aangepast en met in achtneming van artikel 16 lid 4 van de statuten van CPA
wordt vastgesteld.



De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming
van de voorgedragen kandidaat de heer Irving Moenir Alam als lid en voorzitter van de
raad van commissarissen van CPA.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc.

Minister van Financiën
Minister-President
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