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Inleiding

Middels besluit van de Raad van Ministers van 9 september 2020 met zaaknummer
2020/30953, ontvangen op 15 september 2020, is het voornemen inhoudende de
(her)benoeming van een kandidaat als bestuurslid tevens voorzitter bij Fundashon Material pa
Skol (hierna: FMS) en Fundashon pa Planifikashon di Idioma (hierna: FPI) aan de adviseur
gemeld.
Op onder andere 16 augustus 2018 (nummer: 16082018.01) en 3 april 2020 (nummer:
030402020.01) heeft de adviseur eerder advies uitgebracht betreffende het voornemen tot de
benoeming van een bestuurslid bij FMS en FPI. Het advies van 16 augustus 2018 had
betrekking op de thans voorgedragen kandidaat. Voornoemde adviezen moeten als integraal
onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de
toetsing van de bij dit beoordelingsverzoek voorgenomen benoeming van een lid van het
bestuur van FMS en FPI, e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.
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 de verantwoordelijke Minister het voornemen tot de benoeming of voordracht
schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance dient 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.
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Ontvangen en geraadpleegde documenten

● Besluit van de Raad van Ministers van 9 september 2020 met zaaknummer 2020/30953;
● Brief van 7 september 2020 zonder zaaknummer van de Minister van Onderwijs,
Wetenschap, Cultuur & Sport (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers betreffende
de voorgenomen benoeming;
● Brief van de Minister d.d. 2 september 2020 met zaaknummer 2020/29777 aan mevrouw
Girigori met als onderwerp Intrekken ontslagverzoek FMS/FPI;
● Brief van mevrouw Girigori d.d. 19 juni 2020 aan de Minister met als referentie “ Retiro
komo Miembro di Direktiva Fundashon FMS i FPI;
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● Brief van mevrouw Girigori d.d. 27 augustus 2020 aan de Minister met als referentie “
Petishon Revokashon Retiro kome Miembro di Direktiva Fundashon FMS i FPI;
● CV van de voorgedragen kandidaat;
● Ministeriele Beschikkingen d.d. 6 februari 2019, no. 2018/025188 met betrekking tot de
benoeming van mevrouw Girigori als bestuurslid FMS en FPI;
● Statuten van FMS, laatstelijk gewijzigd op 12 juni 1987;
● Statuten van FPI, laatstelijk gewijzigd op 24 april 1998; en
● Online uittreksels van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van
FMS en FPI van 29 september 2020.
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Melding voornemen (her)benoeming bestuurslid.

De Minister heeft het voornemen tot de (her)benoeming van de kandidaat als lid en voorzitter
van FMS en FPI als volgt aan de Raad van Ministers voorgelegd middels brief van 7 september
2020:
“(…)
Hierbij draag ik mw. Shulaika Girigori voor om herbenoemd te worden als lid van de Raad van Bestuur
van de stichtingen Fundashon Material pa Skol (FMS) i Fundashon Planifikashon di Idioma (FPI) in de
functie van voorzitter. Mevrouw Girigori heeft in de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan
met de werkgebieden van beide stichtingen en kan in het belang van de verdere optimalisatie van de
desbetreffende onderwijsstichtingen weer meteen aan de slag
Ik verwijs u naar bijgevoegde onderliggende stukken ter onderbouwing van de herbenoeming van
mevrouw Girigori.
(…)”

In de stukken heeft de adviseur ook een brief van de Minister gericht aan mevrouw Girigori
mogen aantreffen betreffende “Intrekking ontslagverzoek FMS/FPI” van betrokkene. In dit
schrijven is het volgende gesteld:
“(…)
Op 19 juni 2020 heeft u bij een ontslagverzoek ingediend als bestuurslid van de stichtingen Fundashon
Material pa Skol (FMS) en Fundashon Planifikashon pa Idioma (FPI).
Uw ontslagverzoek heb ik in beraad genomen en ik ben u zeer erkentelijk dat u bij brief van 27 augustus
2020 genoemd ontslagverzoek heeft ingetrokken en dat u de bereidheid heeft getoond om, per
genoemde datum, verder te gaan als bestuurslid van beide stichtingen.
Uw verzoek van 27 augustus 2020 aanvaard ik en heet u welkom als bestuurslid van beide stichtingen en
wens u veel wijsheid en sterkte toe in uw werkzaamheden.
(…)”

Op 19 juli 2020 heeft mevrouw Girigori gemotiveerd haar ontslag ingediend als bestuurslid FMS
en FPI. In haar schrijven heeft ze ter slot gesteld:
Por último mi ta pide Minister pa aseptá mi retiro reakshonando por escrito pa asina e
fundashonnan por tin un dokumento oficial pa por hasi e kambionan necesario na Kámara di
Komersio Korsou

Middels schrijven van 27 augustus 2020 heeft mevrouw Girigori gemotiveerd haar ontslag
ingetrokken. In dit schrijven heeft ze onder andere het volgende gesteld:
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Por último mi ta pidi Minister pa aseptá mi revokashon reakshonando por eskrito pa asina mi por
asistí ámbos fundashon, kaminda ta nesesario, ku verifikashon di pago pa asina garantisá
kontinuashon di trabounan den e fundashonnan.

Conform artikel 4 lid 4 van de statuten van FMS kan een bestuurslid ontslagen worden door de
instantie die hen benoemd. In overeenstemming met het vijfde lid van artikel 4 treden de leden
uiterlijk 4 jaar na hun benoeming af volgens een rooster van aftreden.
Conform artikel 6 lid 5 van de statuten van FPI worden de bestuursleden ontslagen door de
Minister. In overeenstemming met het zesde lid van artikel 6 treedt elk bestuurslid uiterlijk 4 jaar
na zijn benoeming af volgens een rooster van aftreden.
Conform artikel 12 lid 2 van de statuten van FPI eindigt het bestuurslidmaatschap ook door
schriftelijke opzegging gericht aan de voorzitter.
Gelet op het verzoek van mevrouw Girigori aan de Minister om haar ontslag te aanvaarden en
deze schriftelijk te bevestigen kan betoogd worden dat betrokkene haar ontslag pas zou ingaan
op het moment dat deze door de Minister zou worden aanvaard en bevestigd dan wel aan haar
ontslag is verleend conform de statutaire bepalingen van FPI en FMS. Een aanvaarding door
de Minister zou ook stilzwijgende kunnen geschieden.
In het verlengde hiervan kan gesteld worden dat betrokkene haar ontslagverzoek binnen een
redelijke termijn heeft kunnen intrekken dan wel zolang dit verzoek nog niet was aanvaard. Uit
de online uittreksels van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van
FMS en FPI van 29 september 2020 blijkt dat betrokkene nog steeds als bestuurslid staat in
geschreven. Uit de stukken is ook niet gebleken dat de Minister het ontslagverzoek van
betrokkene heeft aanvaard dan wel aan betrokkene conform verzoek ontslag heeft verleend.
Integendeel de Minister heeft middels schrijven van 2 september 2020 ingestemd met de
intrekking van het ontslagverzoek van betrokkene. Geconcludeerd kan worden dat betrokkene
gelet op het voorgaande nog steeds bestuurslid is van beide stichtingen.
Het verzoek van de Minister voor herbenoeming is dan ook niet ter zake. De adviseur zal dan
ook slechts adviseren met betrekking tot haar benoeming als voorzitter van het bestuur van de
twee stichtingen.
Uit de online uittreksels van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao
van FMS en FPI van 29 september 2020 blijkt dat mevrouw Doralice nog benoemd dan wel
ingeschreven staat als voorzitter van beide stichtingen. Indien betrokkene ontslag heeft
genomen als lid en voorzitter van het bestuur dan dient betrokkene te worden uitgeschreven uit
het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
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Toetsing voornemen benoeming voorzitter bestuur

De Minister heeft de melding van de voorgenomen benoeming van de kandidaat als voorzitter
van het bestuur van FMS en FPI summierlijk gemotiveerd aan de adviseur gemeld middels een
brief aan de raad van Ministers van 7 september 2020.
In het advies van 16 augustus 2018 van de adviseur heeft de adviseur gesteld dat uit de
beoordeling van het Curriculum Vitae van betrokkene alsmede uit de motivering van de Minister
kan redelijkerwijs worden aangenomen dat deze kandidaat gelet op haar opleidingen en
werkervaring alsmede het feit dat zij bestuurservaring heeft, dat zij voldoet aan de algemene
profielschets gestelde eisen alsmede in het bijzonder in de statuten van FPI vervatte vereisten.
Gelet op het voorgaande had de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de
voorgenomen benoeming van mevrouw S. Gigirori als lid van het bestuur van FMS alsmede als
lid van het bestuur van FPI in het profiel van een lid met kennis en ervaring op het gebied van
taal en cultuur. In aanvulling hierop kan de adviseur tevens stellen dat betrokkene ook voldoet
aan de additionele vereisten om als voorzitter te worden benoemd.
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Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de
voorgenomen benoeming van mevrouw S. Gigirori als voorzitter van het bestuur van FMS
alsmede als voorzitter van het bestuur van FPI.
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Overige

Uit onze beoordeling van de statuten van FMS en FPI, 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 FMS en FPI te wijzigen, opdat zij in lijn worden
gebracht met de Code. 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 FMS en FPI op korte termijn
worden aangepast. Volledigheidshalve wijst de adviseur er daarbij in het geval van FPI op dat
ingevolge artikel 16 van de statuten, een statutenwijziging dient plaats te vinden met algemene
stemmen, waarbij geen vacature in het bestuur bestaat (en het bestuur daartoe dus - tijdelijk uit 7 leden moet bestaan).
De adviseur brengt tevens onder de aandacht van de Minister dat er voor de raad van
commissarissen dan wel het bestuur van beide stichtingen nog geen profielschets in opgesteld
en vastgesteld.
Blijkens het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van
Curaçao van FMS is er kennelijk nog een lid ingeschreven, die geen zitting meer heeft in het
bestuur. Indien er een lid van het bestuur is afgetreden dan wel de benoemingstermijn is
verlopen dan dient deze te worden uitgeschreven.
Het is de taak van de bestuurder(s) om ervoor zorg te dragen dat een lid tijdig worden
ingeschreven en uitgeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
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Conclusie en Advies

−

De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat FMS haar statuten met
inachtneming van de bepalingen van de Landsverordening en Code Corporate Governance
en conform de modelstatuten wijzigt.

−

De Minister wordt ook geadviseerd te bewerkstelligen dat zo spoedig mogelijk en met
inachtneming van de voorgeschreven procedure het nodige wordt gedaan opdat FPI zo
spoedig mogelijk een bestuur van 7 leden heeft, zodat de statutenwijziging kan plaatsvinden
en de statuten zo spoedig mogelijk in overeenstemming worden gebracht met de
modelstatuten voor overheidsstichtingen van het Land.

−

De Minister wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat er voor de raad van commissarissen
dan wel het bestuur van FMS en FPI de vereiste profielschets wordt opgesteld en
vastgesteld.

−

De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de informatie betreffende de leden
van bestuur van FMS en FPI in het handelsregister van de Kamer van Koophandel zo
spoedig mogelijk wordt bijgewerkt.

−

De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van
de voorgedragen kandidaat, mevrouw S. Girigori, als voorzitter van het bestuur van FMS en
FPI.

SBTNO
De adviseur corporate governance
cc:

Minister van Financiën
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