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Inleiding

Middels besluiten van de Raad van Ministers van 20 december 2017 met zaaknummers
2017/049601 en 2017/049877 en van 6 december 2017 met zaaknummer 2017/047370,
ontvangen op 22 december 2017 en 7 december 2017 is het voornemen inhoudende de
benoeming van drie leden van de raad van toezicht van Stichting “Fundashon Perspektiva i
Sosten Integral” (hierna: PSI) aan de adviseur gemeld.
Op grond van artikel 9 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur
corporate governance in dit kader te adviseren over de vraag of een voornemen tot benoeming
dan wel ontslag van bestuurders aan de statuten van de vennootschap en aan de toepasselijke
regels voldoet, waaronder de procedureregels en profielschets als bedoeld in artikel 8 van de
Landsverordening en de bepalingen uit de Code Corporate Governance Curaçao (Code
Corporate Governance). In het advies geeft de adviseur corporate governance gemotiveerd aan
of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen
Op 15 september 2017 (no. 15092017.03), 5 december 2017 (no 15122017.04) en 5 januari
2018 no. (15012018.01) heeft de adviseur adviezen uitgebracht omtrent de voorgenomen
vaststelling van de profielschets voor PSI. In voornoemde adviezen had de adviseur onder
andere aangegeven geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de vaststelling van de
profielschets met in achtneming van het gestelde in dat advies. Tevens had de adviseur
verzocht om na vaststelling van de profielschets deze aan de adviseur te doen toekomen. De
adviseur heeft naar aanleiding van voornoemde adviezen de aangepaste en vastgestelde
profielschets nog niet mogen ontvangen.
Op 26 oktober 2017 no. 26102017.01 heeft de adviseur reeds advies uitgebracht over de
voorgenomen benoeming van leden van de raad van toezicht bij PSI. Voornoemd advies moet
als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom
volstaan met de toetsing van de voorgedragen kandidaten ter benoeming als bestuursleden van
PSI e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebracht advies.

09012018.02

2












Ontvangen en geraadpleegde documenten
Besluit Raad van Ministers van 20 december 2017 (zaaknummer: 2017/049601);
Besluit Raad van Ministers van 20 december 2017 (zaaknummer: 2017/049877);
Besluit Raad van Ministers van 6 december 2017 (zaaknummer: 2017/047370);
Brief van de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (hierna: de Minister) van
16 december 2017 aan SBTNO met betrekking tot de melding voornemen benoeming dhr.
A. Curiel bij PSI (zaaknummer: 2017/049601);
Brief van de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (hierna: de Minister) van
16 december 2017 aan SBTNO met betrekking tot de melding voornemen benoeming
xxxxxxxxxxxx bij PSI (zaaknummer: 2017/….);
Brief van de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (hierna: de Minister) van
6 december 2017 aan SBTNO met betrekking tot de melding voornemen benoeming
xxxxxxxxxxxx bij PSI (zaaknummer: 2017/04370);
Ministeriele beschikking van 19 oktober 2017 No. 2017/031082 ter vaststelling van de
profielschets PSI;
(Concept) Ministeriele beschikking betreffende de voorgestelde wijziging van de
profielschets voor de leden van de Raad van Toezicht PSI van 22 november 2017;
CV’s van de voorgedragen kandidaten;
Statuten van PSI d.d. 28 april 2000; en
Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van
PSI van 9 januari 2018.
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Toetsing voornemen benoeming bestuursleden

Conform artikel 8 tweede lid van de statuten van PSI bestaat de Raad van Toezicht uit
natuurlijke personen ten getale van tenminste drie (3) en ten hoogste zeven (7), waaronder de
gedeputeerde van het Eilandgebied Curaçao belast met volksgezondheid of een ander door het
Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao (lees de Minister) aan te wijzen persoon die
qualitate qua als voorzitter fungeert.
De leden van de raad van toezicht worden door het Bestuurscollege van het Eilandgebied
Curaçao (de Minister) benoemd conform het derde lid van artikel 8 als volgt benoemd:
a
b
c
d
e
f

één op voordracht van de Vereniging van Huisartsen of de Vereniging van spécialisten;
één op voordracht van de Stichting Sint Elisabeth Hospitaal (SEHOS);
één op voordracht van " Plataforma di Konsulta” di Mayor den Edukashon;
één op voordracht de "Stichting van het Wit Gele Kruis voor Thuiszorg “Prinses
Margriet" en de Stichting van het Wit Gele Kruis (Kwido Pa Famia);
één op voordracht van Fundashon Unidat di Barlo;
één op juridisch gebied;

De adviseur zal voor de toetsing van de voorgenomen benoemingen als grondslag gebruiken
de aangepaste profielschets PSI van 22 november 2017 met in achtneming van het gestelde in
het advies van de adviseur van 5 december 2017 (no. 05122017.04) in samenhang met de
statutaire bepalingen.
Conform voornoemd advies zal de raad van toezicht vooralsnog bestaan uit 5 leden.
De gewijzigde profielschets bevat profielen voor:
o de voorzitter
o de financiële deskundige
o de juridische deskundige
o de geestelijke zorg of sociaal-maatschappelijk deskundige
o de algemene RvT leden (2)
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3.1

Toetsing voornemen benoeming de heer Curiel (2017/049601)

De Minister heeft de voorgenomen benoeming van de heer A. Curiel gemotiveerd aan de
adviseur gemeld. In het schrijven van de Minister is het volgende gesteld:
“(…)
Onder verwijzing naar het SBTNO schrijven nr. 26102017.01 dd. 26 oktober jl., en 14112017.02 dd. 14
november 2017, bericht ik u hierbij, onder verbetering van de motivering, dat ik van voornemen ben dhr.
Curiel, te benoemen tot Algemeen RvT lid tevens voorzitter van de RvT van de Stichting "Fundashon
Perspektiva i Sosten Integral"( PSI)
Volgens zijn CV, al in uw bezit, beschikt dhr. Curiel over 25 jaren ervaring op het gebied van Human
Resource Management en over een HBO opleiding op dat gebied. Verder heeft dhr. Curiel ruime
bestuurs en werk ervaringen opgedaan bij diverse bedrijven en organisaties, waaronder sociale en
commerciële, wat hem zeer geschikt maakt voor de functie van voorzitter van PSI Skuchami.
Dhr. Curiel is bereid de taak op zich te nemen, is goed ingevoerd in onze gemeenschap en beschikt
daarbij over een goed professioneel netwerk het geen zeker voor de stichting van goede nut kan zijn om
haar zeer uiteenlopende en complexe taak voor de gemeenschap efficiënt te vervullen.
PSI heeft al bijna vijf jaren geen RvT en voldoet in meerdere opzichten niet aan haar statutaire plichten.
Verder is van belang op te merken dat PSI een complexe organisatie is voornamelijk omdat PSI de
meest problematische groepen uit de samenleving bediend. Uit een SOAB rapport van vorig jaar blijkt dat
de stichting haar doelstellingen bij lange niet haalt, terwijl de taakuitoefening aanmerkelijk meer is gaan
kosten en grote tekorten en schulden heeft. Al met al is het essentieel om een voor de komende jaren
een persoon als dhr. Curiel met de leiding te belasten om de organisatie op te schonen en in
overeenstemming te brengen, en te houden, met haar taak zoals het statuut en beleidsbesluiten
aangeven.
Ik vertrouw er op dat SBTNO, uitgaande van gewijzigde profielschets PSI, geen zwaarwegende
bezwaren zal hebben tegen de voorgenomen benoeming van dhr. Curiel tot Algemeen RvT lid tevens
voorzitter van RvT van PSI.
(…)”

De adviseur had de voorgenomen benoeming van de heer A. Curiel reeds getoetst in zijn
advies van 26 oktober 2017. Toen had de adviseur zwaarwegende bezwaren tegen zijn
benoeming daar de Minister niet had aangegeven in welk profiel het voornemen bestond om de
kandidaat te benoemen en de melding geheel ongemotiveerd was geschied. De adviseur had in
voornoemd advies wel aangegeven dat de kandidaat voldeed aan de algemene vereisten van
de profielschets alsmede de vereisten om als voorzitter te kunnen worden benoemd.
Kennelijk is het voornemen van de Minister om voornoemde kandidaat te benoemen dan wel
aan te wijzen op grond van artikel 8 tweede lid van de statuten van PSI en hem te benoemen in
het profiel van Algemeen RvT lid. Gesteld kan worden dat op grond van de opleiding,
werkervaring en bestuurservaring dat de kandidaat voldoet aan het profiel van Algemeen RvT
lid alsmede aan de additionele vereisten om als voorzitter te kunnen worden benoemd.
Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de
benoeming van de heer A. Curiel als lid van de raad van toezicht van PSI in het profiel van de
Algemeen RvT lid alsmede als voorzitter van de RvT van PSI.
3.2

Toetsing voornemen benoeming xxxxxxxxxxxx (2017/047370)

De Minister heeft de voorgenomen benoeming van xxxxxxxxxxxx gemotiveerd aan de adviseur
gemeld. Volledigheidshalve zij gesteld dat de advisering op dit stuk na overleg met de Minister
was aangehouden in afwachting van de gewijzigde profielschets. In het schrijven van de
Minister is het volgende gesteld:
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“(…)
Onder verwijzing naar de Code Corporate Governance van Curaçao bericht ik u van voornemens te zijn
xxxxxxxxxxxx te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht (RvT) van de stichting Fundashon
Perspektiva i Sosten Integral ( PSI Skuchami) en wel als passende in het profiel van Algemeen RvT lid
Bijgaand treft u de CV van xxxxxxxxxxxx aan waaruit o.a. blijkt dat hij beschikt over diverse
management opleidingen en bovendien de studie rechten op WO niveau heeft afgerond. Verder valt op
te maken dat xxxxxxxxxxxx ervaring heeft opgedaan in de diverse controlerende en samenwerkende
functies welke vervuld. Heeft. De verwachting is dan ook gerechtvaardigd dat hij een brede steun zal zijn
in de RvT.
lk bericht u tenslotte dat mijn voornemen tot deze benoeming wordt gedaan vooruitlopend op de te
verwachten SBTNO goedkeuring van de gewijzigde profielschets PSI Skuchami.
(…)”

De Minister heeft in zijn schrijven niet aangegeven op grond van welke statutaire bepaling hij
voornemens is de kandidaat te benoemen. Conform de statutaire bepalingen dan wel artikel 8
van de statuten van PSI kunnen slechts 2 kandidaten zonder de vereiste voordracht worden
benoemd zijde de door de Minister aan te wijzen kandidaat en een lid op juridisch gebied.
De overige kandidaten kunnen slechts op voordracht van de betreffende instanties worden
benoemd. Alhoewel xxxxxxxxxxxx Jurist is, is xxxxxxxxxxxx door de Minister voorgedragen om
benoemd te worden in het profiel van Algemeen RvT lid dit op grond van zijn
Managementopleiding als mede zijn managementervaring.
Uit het CV van de kandidaat volgt dat hij zowel een Juridische opleiding op WO niveau heeft
afgerond als een Markering Manager opleiding op HBO niveau. Tevens heeft hij diverse
managementfunctie bekleed en beschikt hij over de nodige bestuurservaring.
Op grond van het voorgaand voldoet hij zoals aan de vereisten om benoemd te worden in het
profiel van een juridisch deskundige als het profiel van een Algemeen RvT lid.
De Minister heeft echter niet de autonome bevoegdheid om een kandidaat in een ander profiel
te benoemen dan die van de juridisch deskundige zonder de nodige voordracht.
Gezien het feit dat er geen voordracht van de kandidaat conform artikel 8 derde lid van de
statuten van PSI heeft plaatsgevonden kan de adviseur niet anders stellen dat er
zwaarwegende bezwaren zijn tegen de voorgenomen benoeming.
Indien de Minister de kandidaat wenst te benoeming in het profiel van de juridisch deskundige
heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren hiertegen.
3.3

Toetsing voornemen benoeming xxxxxxxxxxxx (2017/049877)

De Minister heeft de voorgenomen benoeming van xxxxxxxxxxxx gemotiveerd aan de adviseur
gemeld. In het schrijven van de Minister is het volgende gesteld:
“(…)
Hierbij bericht ik u van voornemen te zijn xxxxxxxxxxxx te benoemen tot lid / financieel deskundige in de
Raad van Toezicht van de Stichting "Fundashon Perspektiva i Sosten Integral". U treft hierbij zijn CV aan
en voeg daaraan nog het volgende toe.
Bij mijn overweging tot de benoeming van xxxxxxxxxxxx heb ik de huidige realiteit van PSI voor ogen
gehad, onder andere dat PSI reeds 4 jaren geen RvT heeft. Het gevolg is dat het bestuur de organisatie
zonder toezicht en ondersteuning leidt met alle gevolgen van dien xxxxxxxxxxxx is ervaren in het op
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diverse manieren zakelijk toezicht en controle uit te oefenen, is jong en energiek. Ik ken hem als een
persoon met een doortastende mentaliteit en ik heb kunnen vaststellen dat de omstandigheden
waaronder PSI veelal werkt geen probleem voor hem zijn.
Afgaande op zijn persoonlijkheid verwacht ik dat xxxxxxxxxxxx op gepaste wijze de operationele gang
van zaken zal ondersteunen en zich indringend op de hoogte zal stellen in het veld ten aanzien van de
taakuitoefening van PSI en dat toezicht op, advies en ondersteuning aan het bestuur op degelijke wijze
door hem zullen worden uitgevoerd.
PSI heeft veel met jongerenproblemen te maken en ik acht het daarom zeer gewenst een jong persoon
als xxxxxxxxxxxx in de RvT. xxxxxxxxxxxx is sociaal bewogen, coöperatief van karakter, en weet om
te gaan met organisatiestructuren. Mede hierdoor acht ik hem zeer geschikt voor de beoogde functie en
verwacht dat hij een gepaste ondersteunende bijdrage zal leveren aan de complexe organisatorische
problemen bij PSI.

xxxxxxxxxxxx beschikt over een 4 jarige Bachelor opleiding Business Economics en heeft als Payroll
deskundige jarenlange ervaring met financiële bedrijfsgegevens van diverse organisaties. Uit ervaring
met hem weet ik dat xxxxxxxxxxxx beschikt over goed organisatorisch vermogen en valkuilen gauw
onderkent. Gezien zijn beroepservaring acht ik xxxxxxxxxxxx zeer geschikt om de diverse geldstromen
en activiteiten van PSI goed te kunnen volgen en dat hij, zonder op de stoel van het bestuur te gaan
zitten, tot steun zal zijn bij de verbetering van de bedrijfsvoering en beheersing van PSI.
(…)”

Op 15 november 2015 met zaaknummer 2017/044325 had de adviseur reeds een verzoek
ontvangen met het voornemen xxxxxxxxxxxx te benoemen als lid van de RvT in het profiel van
financieel deskundige.
De adviseur had naar aanleiding van voornoemd voornemen de Minister een verzoek tot
nadere informatie doen toekomen middels schrijven van 6 december 2017 no. 06122017.01 en
tevens aangegeven dat het voornemen van de Minister niet in overeenstemming is met het
gestelde in artikel 8 van de statuten van PSI. In het advies van 5 januari 2018 no. 0501208.01
heeft de adviseur wederom aangegeven dat de voorgenomen benoeming zonder enige
voordracht conform artikel 8 derde lid is strijd in met de statutaire bepalingen.
Gelet op het voorgaande kan de adviseur niet anders stellen dat er zwaarwegende bezwaren
zijn tegen de voorgenomen benoeming van xxxxxxxxxxxx
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Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao
blijkt nog steeds dat er nog bestuursleden staan ingeschreven waarvan hun benoemingstermijn
reeds is verstreken. Indien er een lid is afgetreden dan wel de benoemingstermijn is verstreken
dan dient deze te worden uitgeschreven. Het is de taak van de bestuurder om ervoor zorg te
dragen dat de leden tijdig worden ingeschreven en uitgeschreven in het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel. Ook de leden van de raad van toezicht dan wel het bestuur zelf dienen
hierop toe te zien gelet op hun toezichthoudende taak.
5

Conclusie en Advies


De Minister, de regering dan wel de Raad van Ministers wordt geadviseerd om te
bewerkstelligen dat de informatie betreffende de leden van de raad van toezicht van PSI
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel zo spoedig mogelijk wordt
bijgewerkt.
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De adviseur heeft adviseur zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van
xxxxxxxxxxxx en xxxxxxxxxxxx als leden van de raad van toezicht van PSI om de in dit
advies aangegeven reden.



De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer A.
Curiel als lid van de raad van toezicht van PSI in het profiel van Algemeen RvT lid
alsmede als voorzitter van de RvT van PSI.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc.

Minister-President
Minister van Financiën
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