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Inleiding

Middels een besluit van 29 juni 2016 van de Raad van Ministers met zaaknummer
2016/025237, ontvangen op 1 juli 2016, is het voornemen tot het benoemen van een lid van de
raad van commissarissen van Curaçao Industrial and International Trade Development
Company N.V. (hierna: Curinde) aan de adviseur gemeld.
Op onder andere 13 april 2015 (nummer: 13042015.01), 29 juli 2014 (nummer: 29072014.01)
en op 18 december 2014 (nummer: 18122014.02) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht
betreffende het voornemen tot het benoemen van een aantal leden van de raad van
commissarissen van Curinde. 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 herbenoeming als lid van de raad van commissarissen van Curinde
e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.
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Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten
Besluit van de Raad van Ministers van 29 juni 2016 (zaaknummer: 2016/025237);
Brief van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) aan de Raad van
Ministers van 27 juni 2016 (2016/025237);
CV en onafhankelijkheidsverklaring van de voorgedragen kandidaat;
Statuten van Curinde, laatstelijk gewijzigd op 21 maart 2012; en
Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van
Curinde van 22 juli 2016.
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Toetsing voornemen tot benoeming commissarissen

Conform artikel 16 derde lid van de statuten van Curinde worden de leden van de raad van
commissarissen benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders van Curinde.
Vanwege het uitblijven van een vastgestelde specifieke profielschets heeft de adviseur als
toetsingscriteria de algemene profielschets en de statutaire bepalingen toegepast.
De kandidaat is door de Minister als volgt voorgedragen:
“(…)
Ik wil juffrouw F.R.C Constansia voordragen als lid van de RvC van de Curinde N.V. gelet op haar economische,
juridische en bestuurlijke achtergrond.
(…) Zij heeft een academische opleiding en beschikt over de nodige werkervaring. Thans is juffrouw Constansia
werkzaam bij (…) als Management Consultant. De benoeming van juffrouw Constansia in de RvC dient te worden
gezien als een vervolgstap in de verdere professionalisering van jonge lokale hoogopgeleiden zodat zij enerzijds
door het inzetten van hun kennis een bijdrage kunnen leveren aan de (economische) ontwikkeling van het eiland
maar anderzijds ook bekend raken met de politieke krachtenvelden en bestuurlijke besluitvormingsprocessen binnen
de lokale (overheids)vennootschappen.
(…)
Bovendien is juffrouw Constansia door haar economische-juridische achtergrond een juiste aanvulling aan de RvC.
Bovendien dient te worden opgemerkt dat met de benoeming van juffrouw Constansia enerzijds de mogelijkheid
wordt gegeven aan haar om kennis op te doen bij overige professionals in de RvC met ruime jaren van ervaring in
het lokale bedrijfsleven maar anderzijds door het toetreden van een jongere lid wordt de RvC verrijkt met nieuwe
inzichten en denkwijzen.
Op basis hiervan mag verwacht worden dat juffrouw Constansia op de juiste wijze invulling zal geven aan de
wettelijke en statutaire taken van de RvCen zodoende in staat zal zijn de directie en algemene gang van zaken
binnen Curinde N.V. op adequate wijze te controleren en te stimuleren en gevraagd en ongevraagd met advies zal
bijstaan over de uitvoering.
(…)”

Uit het CV van mevrouw Fabi R. Constansia volgt het volgende:
-

Mevrouw Constansia heeft een HBO Management, Economie en Recht en een WO
Bestuurskunde. Zij heeft in verschillende functies werkervaring opgedaan. Op dit
moment is zij als management consultant werkzaam in de private sector. Ook beschikt
zij over enige bestuurservaring.

Uit de beoordeling van het CV van de kandidaat kan, redelijkerwijs worden aangenomen dat zij
gelet op haar opleidingen en werkervaring alsmede het feit dat zij bestuurservaring heeft, dat zij
in voldoende mate voldoet aan algemene profielschets. Gelet op het voorgaande heeft de
adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van mevrouw Fabi R. Constansia
als lid van de raad van commissarissen van Curinde.
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Overige opmerkingen

Specifieke profielschets
Geadviseerd wordt wederom om zo spoedig mogelijk en met inachtneming van de
voorgeschreven procedure een profielschets voor de raad van commissarissen van Curinde,
zoals voorgeschreven door de statuten van Curinde en de Code vast te stellen, zodat de te
benoemen kandidaten daaraan kunnen worden getoetst.
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Code Corporate Governance

De adviseur vraagt hierbij wederom uw aandacht voor het feit dat conform de bepalingen van
de Code er geen sprake dient te zijn van belangenverstrengeling bij commissarissen
(bestuursleden) van een overheidsentiteit, verwezen wordt naar artikel 2.1.2 van de Code.
Tevens dient iedere commissaris (bestuurslid) onafhankelijk te zijn conform het gestelde in
artikel 2.9 van de Code.
Het behoort in beginsel niet tot de taak van de adviseur om het voorgaande te toetsen. Voorts
brengt de adviseur onder uw aandacht dat het evenmin tot de taak van de adviseur behoort om
een integriteittoets en/of antecedentenonderzoek te verrichten.
De kandidaten dienen voor het aanvaarden van hun benoemingen zelf aan te geven of er
sprake is van belangenverstrengeling dan wel of zij voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria
zoals gesteld in voornoemde bepalingen. De Regering, de Raad van Ministers, de
aandeelhouder dan wel de algemene vergadering van aandeelhouders kan de kandidaten
hiertoe een verklaring laten afleggen. In deze omslag heeft de adviseur zo’n verklaring
aangetroffen. Het is aan de Regering, de Raad van Ministers dan wel de algemene vergadering
van aandeelhouders zelf om haar eigen beoordeling op de voornoemde aspecten te maken
alvorens tot de benoeming over te gaan van een kandidaat.
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Conclusie en Advies
-

De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom
geadviseerd om uitvoering te geven aan het gestelde onder de bepaling 4.2 van de
Code.

-

De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd te
bewerkstelligen dat zo spoedig mogelijk en met inachtneming van de voorgeschreven
procedure een profielschets voor de raad van commissarissen van Curinde, zoals
voorgeschreven door de statuten van Curinde en de Code wordt vastgesteld, zodat de
kandidaten daaraan kunnen worden getoetst.

-

De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van mevrouw
Fabi R. Constansia als lid van de raad van commissarissen van Curinde.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc.

Minister-President
Minister van Financiën
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