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Aanstelling Corporate Governance Council

Geachte heer Hassink,
Bij uw aantreden als minister van Financiën van Sint Maarten heeft het College
financieel toezicht Curacao en Sint Maarten (Cft) u bericht over de lopende zaken ten
aanzien van het financieel toezicht, waaronder corporate governance. In het bijzonder
heeft het Cft u toen gevraagd alles in het werk te stellen om de geldende corporate
governance wet- en regelgeving in acht te nemen en na te leven.
Eind vorig jaar is de termijn van vier jaar van de leden van de Corporate Governance
Council (CGC) afgelopen. Ook de verlenging van drie maanden die deze leden hebben
geaccepteerd ter overbrugging naar nieuwe benoemingen is 16 februari jl. afgelopen.
Van een benoeming van nieuwe leden door het bestuur van Sint Maarten is nog geen
sprake. Dit betekent dat de CGC op dit moment niet functioneert, wat een onwenselijke
situatie is.
De afwezigheid van leden draagt niet bij aan de continuïteit van de uitvoering van de
taken van de council, zoals de advisering bij benoeming en ontslag van directeuren en
leden van de raden van commissarissen van vennootschappen en stichtingen. De
continuïteit van de council is met name van belang nu de afgelopen jaren de opbouw
naar een goed werkend orgaan niet zonder problemen tot stand is gekomen. Het
bestuur van Sint Maarten dient te voorkomen dat datgene wat is opgebouwd teniet
wordt gedaan doordat nu een (te lange) periode ontstaat zonder actief werkend
adviesorgaan.
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Het Cft dringt er dan ook op aan op zeer korte termijn nieuwe leden te benoemen,
zodat de Corporate Governance Council de in de wet geregelde taken kan uitvoeren en
functioneert als adviseur bij het naleven van de regels van goed en transparant bestuur
van vennootschappen en stichtingen. Op dit moment kan de Corporate Governance
Council op geen enkele wijze bijdragen aan de beginselen van ‘good corporate
governance’.
Het Cft verneemt graag per ommegaande hoe deze situatie op de kortst mogelijke
termijn wordt opgelost, alsmede hoe de opstartproblemen die de vorige CGC heeft
ervaren worden voorkomen.

Hoogachtend,
De voorzitter van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

prof.dr. A.F.P. Bakker
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