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Inleiding

Op 7 mei 2014 heeft de adviseur het omslag 2014/018680 d.d. 29 april 2014 van de Minister
ontvangen met het voornemen tot benoeming van de voorzitter van het bestuur van Fundashon
Tayer Soshal. Alhoewel het verzoek dan wel de melding aan de adviseur niet zoals
gebruikelijke middels een Besluit van de Raad van Ministers heeft plaatsgevonden, heeft de
adviseur dit verzoek toch nog in behandeling genomen e.e.a.gelet op het gestelde in
Landsverordening corporate governance (P.B. 2014, no. 3 (G.T.)). De adviseur verzoekt de
Raad van Ministers echter om de adviseur te informeren welke procedure voor het aanbieden
van de stukken aan de adviseur van toepassing is en hoe de adviseur dient te handelen indien
hiervan is afgeweken.
Op 28 maart 2013 (nummer 28032013.01) en 4 oktober 2013 (nummer 04102013.01) heeft de
adviseur reeds geadviseerd omtrent het voornemen tot benoeming van bestuursleden in
Fundashon Tayer Soshal. De 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, zijnde reeds een bestuurslid, ter benoeming als voorzitter van het
bestuur van Fundashon Tayer Soshal e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.
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Ontvangen en geraadpleegde documenten
•
•
•
•
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Brief van de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (hierna: de Minister)
d.d. 29 april 2014 aan de Raad van Ministers met het voornemen;
CV van de voorgedragen kandidaat;
Online Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Curaçao d.d. 4
juni 2014 inzake Fundashon Tayer Soshal; en
Statuten van Fundashon Tayer Soshal d.d. 18 december 2000.
Toetsing voornemen tot benoeming voorzitter van bestuur

In overeenstemming met artikel 4 lid 1 van de statuten van Fundashon Tayer Soshal bestaat
het bestuur van de stichting uit zeven natuurlijke meerderjarige personen, waaronder een
voorzitter, een vice voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
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Conform lid 2 van artikel 4 van de statuten van Fundashon Tayer Soshal dient het bestuur te
bestaan uit leden waarvan vanwege hun kwaliteiten verwacht kan worden dat zij een bijdrage
leveren aan de kwaliteit van de besluitvorming in het bestuur. Bij samenstelling van het bestuur
zal erop worden gelet dat de leden door ervaring, maatschappelijke positie, specifieke
deskundigheid – kennis op het gebied van arbeid en de gehandicapte mens, financiële en
maatschappelijke aspecten -en persoonlijkheid- waaronder eigenschappen zoals integriteit,
objectiviteit en betrouwbaarheid – in staat zijn in teamverband hun bestuursfunctie uit te
oefenen en daarnaast de directie met advies terzijde te staan.
De bevoegdheid van de Minister om de voorzitter van het bestuur van Fundashon Tayer Soshal
te benoemen, volgt uit artikel 4 lid 3 van de statuten van de stichting.
Bij de toetsing van het voornemen van de voordracht tot benoeming van de aangemelde
kandidaat als voorzitter van het bestuur van Fundashon Tayer Soshal 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 (bestuur) zoals vastgesteld bij besluit van 22
september 2010 no. 2010/55035 van het Bestuurscollege alsmede de statutaire vereisten.
Zoals onder meer gesteld in het advies van de adviseur van 4 oktober 2013 met nummer
04102013.01 inzake de voorgenomen benoeming van bestuursleden van Fundashon Tayer
Soshal:
“Vooruitlopend op de strikte naleving van bovengenoemde bepalingen dringt de adviseur de Regering dan wel de
Raad van Ministers erop aan om bij de melding aan de adviseur minstens aan te geven aan welke in de algemene
profielschets vastgestelde kwalificatie een betreffende kandidaat voldoet, het een en ander zoals reeds ook
vastgelegd in het besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035. Bij het ontbreken van een deugdelijke motivering
dan wel het niet aangeven dan wel onderbouwen ter vervulling van welke profiel een kandidaat zal worden benoemd
kan de adviseur indien ook uit het CV van de voorgedragen kandidaat niet afdoende blijkt of de betreffende
kandidaat aan een bepaald profiel voldoet niet anders oordelen dat er zwaarwegende bezwaren bestaan tegen een
voorgenomen benoeming. Gelet hierop wordt erop aangedrongen om ieder voornemen te motiveren en daarbij te
vermelden ter invulling van welk profiel hij wordt voorgedragen.
Het voorgaande opdat er ook getoetst kan worden of de feitelijke samenstelling van de Raad van Commissarissen in
overeenstemming is met de bij besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035 vastgestelde samenstelling zijnde:
1.
één persoon met financiële kennis en ervaring. De code eist in ieder geval een financieel-deskundige
tussen de leden van de raad van commissarissen;
2.
één juridisch deskundige met specifieke ervaring in het ondernemings en/of rechtspersonenrecht;
3.
één persoon met (bedrijfs)-economische ervaring en kennis;
4.
iemand met specifieke ervaring in de gebieden waar de rechtspersoon actief is.

1.
2.
3.
4.

Profielschets voor de voorzitter van de raad van commissarissen:
aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring;
over HBO-werk- en denkniveau;
goede sociale en communicatieve vaardigheden;
minimaal 5 jaar management-ervaring;”.

Op 28 maart 2013 heeft de adviseur reeds een advies uitgebracht met nummer 28032013.01
betreffende de benoeming van betrokkene als bestuurslid van Fundashon Tayer Soshal. In dat
advies heeft de adviseur als volgt gesteld:
“Uit de aangeboden CV van de voorgedragen kandidaat mevrouw Ingrid M Sanchez (2013/016416) blijkt dat zij een
Mulo diploma heeft. In haar CV heeft betrokkene weliswaar aangegeven waar zij werkzaam is geweest doch kan uit
de aard en zwaarte van de functies niet worden afgeleid dat betrokkene op een HBO-niveau heeft gefungeerd. De
aard van de door haar verrichte werkzaamheden hebben ook niet voldoende affiniteit met de aard en
werkzaamheden van stichting FTS. Ook blijkt niet uit haar CV dat ze voldoet aan een van de in de statuten
genoemde benoemingsvereisten. Uit haar CV blijkt ook niet dat zij over enige ervaring beschikt in een
bestuursfunctie (RvC dan wel bestuur) van een rechtspersoon, dan wel over de nodige kennis en ervaring beschikt
om een toezichthoudende en adviserende taak als bestuurslid te kunnen vervullen. In de aanbiedingsbrief van de
Minister van Algemene Zaken is zoals reeds gesteld ook geen nadere motivering met betrekking tot de voordracht
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aangetroffen Ook gelet op het voorgaande zijn er derhalve zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen
benoeming van betrokkene.”

Voor wat betreft het huidig voornemen tot benoeming van mevrouw Ingrid Maria Sanchez als
voorzitter van het bestuur van Fundashon Tayer Soshal heeft de Minister het aan de adviseur
gemeld vergezeld van een brief welke gericht is aan de Raad van Ministers met daarin de
motivering voor deze benoeming. In voornoemde brief wordt door de Minister onder meer
gesteld dat uit het CV van betrokkene blijkt cq. valt op te maken dat:
• Betrokkene ruime bestuurservaring heeft in het sociaal-maatschappelijk veld;
• Betrokkene actief is geweest bij diverse stichtingen. Via één van die stichtingen zet
betrokkene zich in om bepaalde doelgroepen, die vanwege hun specifieke kenmerken
buiten de boot dreigen te vallen, op een pro actieve manier op te vangen en te
ondersteunen bij hun inspanningen om op volwaardige wijze te participeren binnen de
samenleving; en
• Betrokkene heeft zich gespecialiseerd in diverse methodologieën om mensen met een
lichamelijke aandoening of beperking te kunnen assisteren.
Voorts stelt de Minister dat gelet op het doel van de stichting, zoals blijkt uit artikel 2 van de
statuten van de stichting, en overwegende dat betrokkene sinds oktober 2013 als vicevoorzitter
fungeert, ligt in de lijn der verwachting dan wel wordt aannemelijk geacht, dat betrokkene op
grond van haar bewezen deskundigheid, achtergrond en vermogen tot onafhankelijke
oordeelsvorming een nuttige en zinvolle bijdrage kan leveren aan de realisering van dat doel in
de functie waarvoor zij thans voorgedragen is. Als aanvullende motivering meldt de Minister,
zonder nadere onderbouwing, dat voor betrokkene geldt dat zij voldoet aan de minimale
profielschets en over de minimale vereiste HBO werk- en denkniveau. Daarbij merkt de
adviseur op dat niet alleen gesteld dient te worden dat de betreffende kandidaat voldoet aan de
minimale profielschets en over de minimale vereiste van HBO werk- en denkniveau beschikt,
maar dat dit zoals reeds vermeld in het advies van 4 oktober 2013 met nummer 04102013.01
ook nader onderbouwd dient te worden.
In de Brief van de Minister wordt voorts gesteld dat betrokkene sinds oktober 2013 als
vicevoorzitter van Fundashon Tayer Soshal fungeert. Artikel 9 lid 5 van de Landsverordening
corporate governance stelt dat indien wordt afgeweken van een advies van de adviseur waarin
geconstateerd wordt dat er tegen een voornemen betreffende de benoeming van een
bestuurslid zwaarwegende bezwaren zijn, dient de Minister dat terstond schriftelijk en
gemotiveerd aan de adviseur te melden. Sinds het voornoemd advies van de adviseur van 28
maart 2013 heeft de adviseur tot op heden geen nadere meldingen ontvangen betreffende de
inmiddels benoemde betrokkene als bestuurslid van Fundashon Tayer Soshal. Het had op de
weg van de Minister gelegen om te voldoen aan artikel 9 lid 5 van de Landsverordening
corporate governance.
In tegenstelling tot de eerdere melding met het voornemen om betrokkene als bestuurslid van
Fundashon Tayer Soshal te benoemen welke heeft geleid tot het advies van de adviseur van 28
maart 2013 omvat deze laatste melding van de Minister voor de benoeming van betrokkene als
voorzitter van het bestuur wel een nadere motivering met tevens daarbij de vermelding van het
voornemen ter vervulling van welke functie het betreft. Ook omvat het CV van betrokkene meer
informatie dan voorheen. In het aangeleverd CV van betrokkene wordt onder meer gesteld dat
zij zich heeft gespecialiseerd in diverse methodologieën om mensen met een lichamelijke
aandoening of beperking te kunnen assisteren. Eveneens blijkt uit het CV van betrokkene dat
zij bestuurservaring heeft.
Voorts is in het CV van betrokkene opgenomen dat zij zowel expertise heeft in het begeleiden
van personen met een fysieke aandoening door toepassing van diverse therapieën waaronder
massage als in het ontwerpen en begeleiden van trajecten bestemd voor de integratie en
participatie van doelgroepen die gemarginaliseerd dreigen te raken (gehandicapten,
laaggeletterden en anderen). Echter het alleen stellen in het CV zonder de nadere
onderbouwing met bijvoorbeeld een gevolgde cursus, opleiding, dan wel werkervaringsplekken
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is doorgaans niet voldoende. Immers in het CV van betrokkene dient de expertise waarover de
kandidaat beschikt voldoende te worden ondersteund.
Daarnaast blijkt uit het CV dat betrokkene verschillende middelbare opleidingen heeft afgerond.
Tevensis in het CV van betrokkene onder meer opgenomen dat zij andere cursussen dan wel
opleidingen heeft gevolgd. Het opleidingsniveau daarvan volgt niet uit het CV van betrokkene.
Indien het niveau van de gevolgde cursussen niet uit de naam dan wel instelling van de
gevolgde cursussen voldoende blijkt, dienen de kandidaten in hun CV de daarbij behorende
niveaus te vermelden.
Alhoewel niet uit het CV van betrokkene blijkt dat zij beschikt over een HBO-opleiding, kan
mede aan de hand van haar werkervaring alsmede haar bestuurservaring en de bijbehorende
toelichting zoals omschreven in haar CV en in het bijzonder in samenhang met de motivering
van de Minister redelijkerwijs worden aangenomen dat het aannemelijk is dat zij voldoet aan de
hiervoor aangegeven en vastgestelde minimale vereiste om de functie van voorzitter van het
bestuur van Fundashon Tayer Soshal afdoende te kunnen vervullen.
Op grond van het voorgaande heeft de adviseur met inachtneming van het gestelde in dit
advies geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen voordracht tot benoeming van
betrokkene als voorzitter van het bestuur van Fundashon Tayer Soshal.
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Conclusie en advies

− De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voordracht tot benoeming van
mevrouw Ingrid Sanchez als voorzitter van het bestuur van Fundashon Tayer Soshal, met
inachtneming van hetgeen gesteld is in dit advies.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc.

Minister van Financiën
Minister-President
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