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Inleiding

Middels besluit van de Raad van Minister van 30 januari 2019 met zaaknummer 2019/003814
ontvangen op 31 januari 2019, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de
raad van commissarissen bij N.V. Autobusbedrijf Curaçao (hierna: ABC) aan de adviseur
gemeld
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.
Op onder andere 8 november 2018 (nummer: 08112018.03 )en 2 november 2017 (nummer:
02112017.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende voorgenomen benoeming
van leden van de raad van commissarissen bij ABC. 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 benoeming als lid van de raad van commissarissen van ABC e.e.a. aansluitend op de
eerder uitgebrachte adviezen.
Op 29 november 2018 (nummer: 29112018.01) heeft de adviseur laatstelijk advies uitgebracht
met betrekking tot de Profielschets ABC en gesteld geen zwaarwegende bezwaren te hebben
tegen de vaststelling van de profielschets.
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Ontvangen en geraadpleegde documenten
Besluit van de Raad van Minister van 30 januari 2019 met zaaknummer 2019/003418;
Brief van 29 januari 2019 van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning
(hierna: de Minister) met zaaknummer 2019/003418 aan de Raad van Ministers betreffende
de voorgenomen benoeming van een lid van de raad van commissarissen bij ABC;
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Brief van 29 januari 2019 van de Minister met zaaknummer 2019/003418 aan SBTNO
betreffende de voorgenomen benoeming van een lid van de raad van commissarissen bij
ABC.
CV van de voorgedragen kandidaat;
Profielschets raad van commissarissen ABC;
Statuten N.V. Autobusbedrijf Curaçao, laatstelijk gewijzigd op 12 november 1985;
Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van
ABC van 18 februari 2019.
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Toetsing voornemen benoeming commissarissen

In de brief van 29 januari 2019 (zaaknummer: 2019/003418) aan de SBTNO heeft de Minister
de voorgedracht van de kandidaat ter benoeming als lid van de raad van commissarissen bij
ABC gemotiveerd aan de adviseur gemeld.
Overeenkomstig artikel 8 lid 1 van de statuten van ABC bestaat de raad van commissarissen uit
drie of meer natuurlijke personen die door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
worden benoemd. Ingevolge van artikel 8 lid 5 treedt elk jaar ten tijde van de jaarlijkse
Algemene Vergadering van Aandeelhouder een commissaris af volgens een door de raad vast
te stellen rooster van aftreden.
In de Profielschets ABC is de omvang van de raad van commissarissen bepaald op 5 leden.
De Minster heeft het volgende overzicht met betrekking tot de huidige samenstelling van de
raad van commissarissen van ABC overlegd.
Naam

Profiel

Datum van
benoeming

Termijn van
benoeming

Datum van
aftreden

Dhr. Renfred
Rojer

HR, Recht en
Bestuur,
Management
Financieel
Management
Ruimtelijke ordening
en (openbaar)
vervoer management
Operations en
logistiek
Juridisch expert

25 april 2016

4 jaren

13 april 2020

27 november 2017

4 jaren

27 november 2021

27 november 2017

4 jaren

27 november 2021

Dhr. Kenneth
Isidora
Mevr. Sonia
Baromeo
-------------

4 jaar
4 jaar

De Minister geeft aan dat raad van commissarissen van ABC momenteel en vacante plaats
heeft (voor een juridisch expert), aangzien de benoeming van de al voorgedragen kandidaat, de
heer Ulrich Pieternela (deskundige operations en logistiek) nog dient te geschieden door de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2019.
De Minister is voornemens de heer Curt Belfor te benoemen als lid van de raad van
commissarissen bij ABC in het profiel van juridisch expert. Overigens heeft de adviseur in de
stukken een oudere versie van de Profielschets ABC aangetroffen van september 2018 en niet
de laatstelijk door de adviseur getoetste versie van november 2018. Voor de toestsing van de
voorgedragen kandidaat zal de adviseur de Profielschets ABC, november 2018 hanteren.
De Minister heeft de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat als volgt
gemotiveerd:
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(…)
Het voornemen is om de heer Curt Belfor, met kennis en ervaring op juridisch gebied voor te dragen als
lid van de Raad van Commissarissen van N.V. Autobusbedrijf Curaçao in het profiel van juridisch expert.
Uit de beoordeling van de CV van de heer Belfor kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij voldoet
aan het profiel van "juridisch expert" van de N.V. Autobusbedrijf Curaçao.
In de profielschets is opgenomen dat de juridische expert ruime en relevante kennis en ervaring moet
hebben met de werkzaamheden van een civiele jurist of advocaat; in het bijzonder met specialisatie in
ondernemingsrecht, bedrijfsrecht of ruimtelijke ordening, planning, verkeer en (openbaar) vervoer.
De heer Belfor heeft een WO werk- en denkniveau. Hij heeft een doctoraal diploma rechtsgeleerdheid
aan de Rijksuniversiteit Groningen afstudeerrichting Staats- en Bestuursrecht. Hij heeft 21 jaar ervaring
als jurist , alsmede wetgevingsjurist door de verschillende bekleedde leidinggevende posities bij
uitvoeringsorganisaties (Min. V Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Raad van State, Ministerie
van Economische Zaken, Ministerie van Algemene Zaken), overheidsentiteiten (Integrated Utility Holding
(Aqualectra) N.V., C-Post International N.V.) en een openbaar lichaam (toezichthoudende entiteit
genaamd “Bureau Telecommunicatie en Post”). Gezien zijn ervaring ook als gastdocent staats- en
bestuursrecht, integratie vak en algemene rechtsleer, toezichthouder en ook bestuurslid van fundashon
Kas mayor di nos mayornan en voormalige lid van de raden van toezicht van Stichting Witgele Kruis en
Vidanova, kan gesteld worden dat de heer Belfor voldoende bestuurlijke ervaring bezit. Hierdoor kan
gesteld worden dat de heer Belfor het vermogen heeft om zich een oordeel te kunnen vormen over de
door de directeur voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van de vennootschap te kunnen
toetsen. Daarnaast verwachten wij dat in de raad van commissarissen een aantal specifieke
deskundigheden aanwezig zijn.
Gezien zijn profiel, de onderlinge diversiteit van de deskundigheid van de huidige samenstelling van de
raad van commissarissen, alsmede het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming, ligt het in de lijn
der verwachtingen dat de heer Belfor een nuttige bijdrage aan de doelstellingen van N.V. Autobusbedrijf
Curaçao zal leveren.
Ten behoeve van een zorgvuldige beslissing met betrekking tot de voorgestelde benoeming van de heer
Belfor, wordt opdracht gegeven aan Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten
(afgekort “SBTNO”) om deze benoeming te toetsen conform de code corporate governance Curacao (de
“Code").
De uitvoerige lijst van kwaliteiten die wel expliciet genoemd worden in de profielschets, worden in
voldoende mate in het profiel van de heer Belfor verenigd. Daarbij nogmaals de kanttekening dat hoewel
zijn ervaring en kennis niet direct aansluiten bij de doelstelling dan wel werkgebied van het N.V.
Autobusbedrijf Curaçao, de heer Belfor wel doelstelling dan wel Werkgebied van het N.V. Autobusbedrijf
Curaçao, de heer Belfor wel ruime ervaring heeft met het leiden en overzien van een organisatie die
gebonden is aan eenstrakke klantgerichte werkschema die bovendien bloot is gesteld aan allerlei
onvoorziene externe invloeden.
ln dat opzicht vindt zijn kennis en ervaring wel aansluiting bij het karakter van de omgeving waarin het
N.V. Autobusbedrijf Curaçao dient te functioneren.
Gezien het bovenstaande ben ik van mening dat de heer Belfor het profiel van juridisch expert in
voldoende mate benadert en bovendien juist een aanwinst voor het toezichthoudend orgaan zal zijn
vanwege zijn juridische achtergrond en ervaring.
(…)

Op basis van de beoordeling van het CV van de kandidaat on combinatie met de motivering
van de Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat de heet Curt Belfor, gelet op zijn
opleiding en werkervaring, alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, genoegzaam voldoet
aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van ABC in het profiel
van juridisch expert.
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Gelet op voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen
benoeming van de heer Belfor als lid van de raad van commissarissen ABC in het profiel van
juridisch expert.
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Overig

Uit onze beoordeling van de statuten van ABC, zoals bij het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel van Curaçao geregistreerd, blijkt dat nog niet is voldaan aan de wettelijke
verplichting om de statuten van ABC te wijzigen, opdat zij in lijn worden gebracht met de Code.
Aan de Regering dan wel de Raad van Ministers dan wel de Minister wordt wederom
geadviseerd met verwijzing naar artikel 3 derde lid van de Landsverordening corporate
governance te bewerkstelligen dat de statuten van ABC op korte termijn worden aangepast.
5

Conclusie en Advies
-

De Minister dan wel de Regering wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de
statuten van ABC zo spoedig mogelijk worden gewijzigd met inachtneming van de Code
en de modelstatuten;

-

De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Curt
Belfor als lid in de raad van commissarissen van ABC in het profiel van juridisch expert.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc.

Minister van Financiën
Minister-President
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