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Inleiding

Middels verzoeken van 4 en 7 juli 2016 van de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en
Sport (hierna: de Minister) met zaaknummers 2016/025976 en 2016/026182, ontvangen op
respectievelijk 4 en 7 juli 2016, is het voornemen inhoudende de vaststelling van de
profielschets van de raad van commissarissen alsmede de benoeming van een kandidaat als
lid van de raad van commissarissen van Stichting Studiefinanciering Curaçao (hierna: SSC)
aan de adviseur gemeld.
Op onder andere 4 mei 2016 (nummer: 04052016.02) en 13 augustus 2013 (nummer:
13082013.01) heeft de adviseur advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het
benoemen van een aantal leden van het bestuur (inmiddels leden van de raad van
commissarissen vanwege een statutenwijziging) van SSC. Op 7 september 2015 (nummer:
07092015.03) heeft de adviseur advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het
benoemen van een lid van de raad van commissarissen van SSC. Voornoemde adviezen
moeten, voor zo ver van toepassing, als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De
adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de profielschets van de raad van
commissarissen samen met voorgedragen kandidaat ter benoeming als lid van de raad van
commissarissen van SSC e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.
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Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten
Brief van de Minister van 4 juli 2016 aan de adviseur met het voornemen tot vaststelling
van de profielschets van de raad van commissarissen van SSC (zaaknummer:
2016/025976);
Conceptprofielschets RvC SSC;
Brief van 7 juli 2016 van de Minister aan de adviseur met het voornemen om een kandidaat
te benoemen als commissaris bij SSC;
CV van de kandidaat;
Onafhankelijkheidsverklaring van de kandidaat;
Aftreedrooster commissarissen SSC;
Statuten van SSC, laatstelijk gewijzigd op 26 juli 2013; en
Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van
SSC van 1 augustus 2016.
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Toetsing voornemen tot vaststelling profielschets

Zoals bij u reeds bekend is bij besluit d.d. 22 september 2010 no. 2010/55035 een algemene
profielschets vastgesteld voor de leden van de raad van commissarissen van de
overheidsentiteiten (hierna: de Algemene Profielschets). De voormalige adviseur corporate
governance Stichting overheidsaccountantsbureau (hierna: SOAB) heeft bij schrijven d.d. 27
oktober 2010 met kenmerk 10/0924C/JC onder andere geadviseerd om alsnog een specifieke
profielschets voor de raad van commissarissen per overheidsentiteit vast te stellen, waarin
concreet rekening wordt gehouden met de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten alsook de
specifieke risico’s van de betreffende overheidsentiteit (hierna: het Advies SOAB). Daarvoor
dient onder meer te worden gekeken naar de doelomschrijving zoals opgenomen in de statuten
van de betreffende stichting samen met de wijze waarop de betreffende stichting haar doel
moet trachten te realiseren. Ook zou kunnen worden gekeken naar de specifieke uitdagingen
zowel op korte als op lange termijn waarmee de betreffende stichting te kampen heeft (zal
kunnen) hebben.
Artikel 2.3 van de Code stelt het volgende met betrekking tot de deskundigheid en
samenstelling van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen dient zodanig te
zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Deze samenstelling dient te
berusten op een bewuste keuze voor kwaliteit ter uitoefening van de toezichthoudende,
goedkeurende en adviserende taken van de raad van commissarissen.
De raad van commissarissen stelt een profielschets op voor de leden van de raad van
commissarissen van de overheidsentiteit. Ter zake van de gewenste grootte en samenstelling
wordt rekening gehouden met de aard en de omvang van de overheidsentiteit en haar
onderneming alsook de in dit kader gewenste deskundigheid en achtergrond van de
commissarissen. De profielschets dient onder andere een weerslag te zijn van de aard van de
activiteiten, de internationalisatiegraad, de omvang en de specifieke risico’s op middellange en
lange termijn van de onderneming. Daarbij moet concreet rekening worden gehouden met de
aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten alsook de specifieke risico’s van de desbetreffende
overheidsentiteit.
Conform het voorgaande dient het volgende te worden opgesteld en vastgesteld:
•
Een profiel voor iedere afzonderlijke commissaris dan wel een groep van
commissarissen, de samenstelling van de raad van commissarissen alsmede de grote
(omvang) van de raad van commissarissen oftewel het aantal commissarissen; en
•
De profielschets en samenstelling dienen zo concreet mogelijk te worden opgesteld
opdat de voorgedragen kandidaten hieraan kunnen worden getoetst.
Voor wat betreft de algemene profielschets waarover ieder te benoemen of te herbenoemen lid
van de raad van commissarissen van SSC moet beschikken worden in de Conceptprofielschets
RvC SSC dezelfde algemene toezichthoudende kwaliteiten en opleidingsvereisten gesteld als
in de Algemene Profielschets, met vier specifieke profielen zijnde samengevat een lid met
ruime financiële kennis en ervaring, een lid met juridische kennis en ervaring, een lid met
bedrijfs-economische kennis en ervaring, een lid met kennis en ervaring op het gebied waar
SSC actief is. Daarnaast is gesteld dat de overige commissarissen alleen aan de algemene
profielschets moeten voldoen. Het aantal commissarissen van de raad van commissarissen van
SSC is echter niet concreet vermeld.
Met inachtneming van de specifieke uitdagingen en risico’s op zowel korte als lange termijn van
SSC (zoals vermeld in de Conceptprofielschets RvC SSC), waarin het ICT dan wel IT een
belangrijke rol speelt, wordt geadviseerd om ook een profiel van een persoon met het ICT dan
wel IT achtergrond in de profielschets van de raad van commissarissen van SSC op te nemen.
In de doelstelling van SSC is onder meer opgenomen dat SSC belast is met het verstrekken,
het beheren en het innen van verstrekte studieleningen. Gezien het voorgaande wordt
geadviseerd om eveneens een profiel van een persoon met een financiële achtergrond met
ruime kennis en ervaring in het bancaire wezen als een specifieke profiel toe te voegen
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alsmede een persoon met kennis en ervaring op het gebied van de incasso. Voor wat betreft
het aantal commissarissen wordt geadviseerd om een maximum van zeven (7) te hanteren. Met
inachtneming van het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren met
betrekking tot het vaststellen van de Conceptprofielschets RvC SSC.
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In overeenstemming met artikel 9 lid 1 van de statuten van SSC bestaat de raad van
commissarissen uit een oneven aantal natuurlijke personen. Conform lid 2 van artikel 9 van de
statuten van SSC worden de leden van de raad van commissarissen benoemd door de Minister
met inachtneming van een vooraf door de Minister voor ieder lid van de raad van
commissarissen vastgestelde profielschets.
De kandidaat is door de Minister als volgt aangemeld:
“(…)
Blijkens zijn bijgevoegde CV heeft de heer Tjoen het gewenste HBO-niveau met een afgeronde HBO-opleiding tot
Belastingcontroleur en beschikt hij over geruime werkervaring op management niveau binnen de financieeleconomische sector.
Gelet op het feit dat de SSC in essentie een financieringsinstelling is past het profiel van de heer Tjoen als financieel
controleur perfect bij de toezichthoudende functie die de RvC binnen de SSC heeft. Voorts geeft de heer Tjoen aan
dat hij ook beschikt over de nodige bestuurlijke ervaring op basis van bestuursfuncties bij andere stichtingen en
bedrijven.
Krachtens artikel 9, tweede lid, van de statuten van SSC worden leden van de RvC door de Minister van Onderwijs,
Wetenschap Sport en Cultuur (OWCS) benoemd met inachtneming van een vooraf door de minister vastgesteld
profiel. De betreffende profielschets is reeds door de Minister aan u toegestuurd voor advies.
Het voornemen in deze om de heer Tjoen na definitieve vaststelling van de profielschets te benoemen als lid van de
RvC met de specifieke rol van financieel deskundige.
(…)”

Uit het CV van de kandidaat volgt het volgende:
-

De heer John J.G. Tjoen heeft onder andere een HEAO opleiding gevolgd. Hij heeft
in verschillende sectoren, waaronder in de financiële sector, werkervaring opgedaan.
Ook beschikt hij over bestuurservaring. Op dit moment heeft hij een consultancy
eenmanszaak.

Uit de beoordeling van het CV van de heer John J.G. Tjoen kan, redelijkerwijs worden
aangenomen, dat hij gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij
bestuurservaring heeft, dat hij in voldoende mate voldoet aan de Conceptprofielschets RvC
SSC. De adviseur heeft dan ook op grond van het voorgaande geen zwaarwegende bezwaren
tegen de voorgenomen benoeming van de heer Tjoen als lid van de raad van commissarissen
van SSC.
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Conclusie en Advies
-

De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom
geadviseerd om uitvoering te geven aan het gestelde onder de bepaling 4.2 van de
Code.

-

Met inachtneming van hetgeen gesteld is in dit advies heeft de adviseur geen
zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de Conceptprofielschets RvC
SSC.

-

De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen
benoeming van de heer John J.G. Tjoen als lid van de raad van commissarissen
van SSC

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc.

Minister-President
Minister van Financiën
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