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Inleiding

Middels een besluit van 11 maart 2015 van de Raad van Ministers met zaaknummer
2015/010300, ontvangen op 16 maart 2015, is het voornemen tot het herbenoemen 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 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 documenten
·
·
·
·
·
·
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Besluit van de Raad van Ministers d.d. 11 maart 2015, no. 2015/010300;
Brief van de Minister van Algemene Zaken (hierna: de Minister) d.d. 10 maart 2015 aan
de Raad van Ministers met de voordracht;
E-mail d.d. 24 maart 2015 van de Secretaris van de Raad van Ministers namens de
Minister met nadere motivering betreffende de herbenoeming van de kandidaat;
C.V. van de voorgedragen kandidaat;
Online Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Curaçao d.d.
31 maart 2015 inzake Curinde; en
Statuten van Curinde, laatstelijk gewijzigd d.d. 21 maart 2012.
Toetsing voornemen tot herbenoeming lid van de raad van commissarissen

Bij de toetsing van de aangemelde kandidaat ter herbenoeming als lid van de raad van
commissarissen van Curinde heeft de adviseur als toetsingscriteria gehanteerd de in de
algemene profielschets geformuleerde eisen voor leden van de Raad van Commissarissen
(bestuur), inclusief de daarin opgenomen feitelijke samenstelling van de Raad van
Commissarissen zoals vastgesteld bij besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035 van het
Bestuurscollege, de statutaire vereisten alsmede artikel 2.10 en artikel 4.2 van de Code.
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Uit de informatie in de omslag bleek dat bepaalde informatie ontbrak. Naar aanleiding daarvan
heeft de adviseur op 17 maart 2015 aan de Minister verzocht om nadere informatie aan de
adviseur te doen toekomen zijnde:
·

·
·

De motivering betreffende de voorgenomen herbenoeming van de heer Joseph, inclusief de
zorgvuldige overweging conform artikel 2.10 van de Code, alsmede de motivering van de
herbenoeming van de heer Joseph als een ambtenaar dan wel aan een ambtenaar gelijkgestelde
functionaris van de overheid als commissaris bij Curinde.
De evaluatie van de heer Joseph betreffende zijn functioneren als commissaris bij Curinde
conform artikel 4.2 van de Code.
De mededeling ter invulling van welk profiel het voornemen bestaat om de heer Joseph te
(her)benoemen.

Als reactie daarop kreeg de adviseur op 17 maart 2015 een reactie van de Minister, gevolgd
door een e-mail namens de Minister van de Secretaris van de Raad van Ministers van 24 maart
2015.
Namens de Minister is het volgende gesteld:
Na zorgvuldige bestudering van artikel 2.12 (tegenstrijdige belang) van de Code is overwogen
dat deze in redelijkheid niet van toepassing kan worden verklaard op dhr. Edward Joseph daar er
niet expliciet vermeld staat dat het benoemen van een ambtenaar dan wel aan een ambtenaar
gelijkgestelde functionaris tot commissaris van een overheidsvennootschap een tegenstrijdig
belang oplevert met de doelstellingen van de vennootschap. Ook van een schijn van
belangenverstrengeling is er in casu geen sprake. Betrokkene is immers ook niet werkzaam bij
het Ministerie van Economische Ontwikkeling waaronder Curinde ressorteert maar werkzaam bij
het Ministerie van OWCS.
Aanvullend geldt dat dhr. Joseph de afgelopen vier jaren op zakelijke wijze zich van zijn taak als
commissaris van Curinde heeft gekweten en naar tevredenheid heeft gefunctioneerd hetgeen
blijkt uit de door de RvC van Curinde N.V. uitgevoerde zelfevaluaties (op 27 maart 2013 en op 12
december 2014) naar het functioneren van haar leden. Uit beide evaluaties was er sprake van
een gunstige beoordeling van dhr. Joseph. Bedoelde evaluaties zijn genotuleerd; de notulen zijn
door de externe accountant doorgenomen, die overigens de verplichting heeft om bij (eventuele)
disfunctioneren daarvan melding te doen.
Voorts dient ten overvloede te worden benadrukt dat bij de benoeming van betrokkene in 2011
hij aan de vereiste kwalificaties (hoofdambtenaar van het voormalige Eilandgebied Curaçao met
ervaring in economische zaken) voldeed. Hij voldoet daar nog immer aan vermelde kwalificaties,
waardoor de Raad van Ministers – als voorportaal van de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van Curinde N.V. – heeft besloten hem wederom voor herbenoeming voor te
dragen en dit voornemen aan u kenbaar heeft gemaakt.

Uit het CV van de betreffende kandidaat blijkt het volgende:
De heer Joseph heeft onder andere een afgeronde opleiding Technische Bedrijfskunde aan de
Saxion Hoge School. Betrokkene is werkzaam geweest als Manager Network Facilities,
Beleidsmedewerker bij de Dienst Economische Zaken en Ministerie van Economische
Ontwikkeling en is momenteel Medewerker van de Minister van OWCS.
Uit de beoordeling van het CV van de betrokkene kan, redelijkerwijs worden aangenomen dat
de kandidaat gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring
heeft, hij in voldoende mate voldoet aan de algemene profielschets. Gezien het feit dat gesteld
is dat betrokkene zijn functioneren als lid van de raad van commissarissen van Curinde gunstig
is beoordeeld, is er tevens voldaan aan de vereiste voor een herbenoeming.
Met betrekking tot een mogelijke belangenverstrengeling zij het volgende gesteld; het feit dat in
artikel 2.12 (tegenstrijdige belang) van de Code niet expliciet vermeld staat dat het benoemen
van een ambtenaar dan wel aan een ambtenaar gelijkgestelde functionaris tot commissaris van
een overheidsvennootschap een tegenstrijdig belang oplevert met de doelstellingen van de
vennootschap brengt niet met zich mee dat er in casu geen sprake kan zijn van tegenstrijdige
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belangen. Voornoemd artikel stelt immers dat er zelfs geen sprake mag zijn van een schijn van
tegenstrijdige belangen. Gezien het feit dat ambtenaren en aan hun gelijkgestelden onder
Ministers ressorteren en aan hun rekening en verantwoording dienen af te leggen en van hun
instructie kunnen ontvangen, is er in beginsel sprake van belangenverstrengeling dan wel de
schijn van een belangenverstrengeling in het bijzonder indien de Minister waaronder de
betreffende ambtenaar ressorteert tevens direct of indirect verantwoordelijk is voor de
overheidsentiteit waarin betrokkene zal worden benoemd. Betrokkene is echter werkzaam bij
de Ministerie van OWCS waardoor er betoogd kan worden dat er in casu geen sprake is van
tegenstrijdige belangen daar de Minister die verantwoordelijk is voor Curinde de Minister van
Economische Ontwikkeling is.
De adviseur heeft dan ook op grond van het voorgaande geen zwaarwegende bezwaren tegen
de voorgenomen herbenoeming van de betrokkene als lid van de raad van commissarissen van
Curinde.
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Conclusie en advies

-

De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom
geadviseerd vooruitlopend op de strikte naleving van de bepalingen in de
Landsverordening corporate governance om de voordrachten voldoende te motiveren
waarbij tevens expliciet wordt aangegeven ter vervulling van welke functie dan wel vacature
de kandidaten worden voorgedragen dan wel te vermelden ter vervulling van welke profiel
zij worden voorgedragen.

-

De Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om in
het vervolg volledigheidshalve ook bij meldingen omtrent het voornemen tot benoeming dan
wel herbenoeming van kandidaten te vermelden uit hoeveel personen de raad van toezicht
dan wel de raad van commissarissen dan wel het bestuur van de betreffende stichting dan
wel vennootschap bestaat en aan welk profielschets die leden voldoen.

-

De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de herbenoeming van de heer
Edward E.R. Joseph als lid van de raad van commissarissen van Curinde.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc.

Minister van Financiën
Minister van Economische Ontwikkeling
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