Aan
dtkv

Uw nummer
(letter):

2021/001244

Onderwerp:

Uw brief van:

20 januari 2021

Ons nummer:

De Raad van Ministers
De Minister van Economische
Ontwikkeling
De heer I.S. Martina
AmiDos Building, Pletterijweg 43
Alhier

09032021.01

Willemstad,

9 maart 2021

Aanvulling advies voornemen tot benoeming lid raad van commissarissen IUH/Aqualectra
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))

Bijlage(n):

Op 3 februari 2021 no. 03022021.01 heeft de adviseur advies uitgebracht met betrekking tot onder ander
de voorgenomen benoeming van de heer A.A. J. Martina als lid van de raad van commissarissen bij
Integrated Utility Holding N.V./Aqualectra N.V. (hierna: IUH/Aqualectra).
In voornoemd advies heeft de adviseur gesteld dat de adviseur geen zwaarwegende bezwaren heeft
tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat, de heer Austin A.J. Martina, als lid
van de raad van commissarissen van IUH/Aqualectra in het profiel van technisch expert (water).
De adviseur had in dat advies gesteld dat uit het CV van de kandidaat niet bleek dat hij bestuurservaring
heeft in een toezichthoudende functie.
Van de Jurist van het Ministerie van Economische Ontwikkeling belast met Corporate Governance
aangelegenheden heeft de adviseur moeten vernemen dat het gestelde in het advies kennelijk onjuist is
daar de kandidaat wel over uitgebreide toezichthoudende ervaring zou beschikken.
In het uitgebreide CV van de kandidaat d.d. 23/12/2020 waren de Opleidingen, Cursussen en Trainingen
alsmede Beklede Functie en Professionele Loopbaan vermeld. De beklede nevenfuncties van de
kandidaat waren niet in zijn CV opgenomen.
Als bijlage bij het schrijven van de Minister van 18 januari 2021 met zaaknummer 2021/001244 was
gevoegd de “Motivering kandidaat voor de functie van lid RvC Aqualectra 2021”, met daarbij ook als
bijlage het document “Bijlage Motivering Kandidaat voor lidmaatschap binnen de RvC van Aqualectra”.
Bij de toen geraadpleegde documenten heeft de adviseur kennisgenomen van slechts 2 pagina’s van de
“Bijlage Motivering Kandidaat voor Lidmaatschap Binnen de RvC van Aqualectra”.
Van de Jurist van het Ministerie heeft de adviseur echter kunnen vernemen dat het document uit drie
pagina’s bestaat. Uit de pagina waar de adviseur geen kennis van had genomen (dan wel niet over
beschikte) blijkt dat de kandidaat de volgende nevenfunctie heeft bekleed:










Lid v/d Raad van Commissarissen van het telecommunicatiebedrijf Setel N.V.
President-Commissaris van de Raad van Commissarissen van Curinfo
Lid van de Raad Onderwijs en Arbeidsmarkt (R.O.A.)
Bestuursvoorzitter van de Stichting Onderhoud Schoolgebouwen
Voorzitter van de ondersteuningscommissie Y2K problematiek t.b.v. Overheids NV 's en
Overheidsstichtingen
Lid van de Eilandelijke Rampenbeleidsteam van Curaçao
Bestuurslid van de Stichting Pensioenfonds Utiliteitsbedrijven (VIDANOVA)
Medeoprichter van het Bedrijvenplatform Milieu (BPM)
Voorzitter van Stichting Florence Nightingale Foundation (Rode Kruis & Lions Club)
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Gesteld kan worden dat de kandidaat over een ruime ervaring in toezichthoudende functie beschikt.
De adviseur zal volledigheidshalve dit schrijven als aanvulling voegen bij het reeds gepubliceerde advies.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc.

Minister van Financiën
Minister-President
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