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Inleiding

Middels brief van 18 juni 2018 van de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport
(hierna: de Minister) met zaaknummer 2018/025188, ontvangen op 19 juli 2018, is het
voornemen inhoudende de benoeming van een kandidaat als lid van de raad van
commissarissen bij Fundashon Material pa Skol (hierna: FMS) en Fundason pa Planifikashon di
Idioma (hierna: FPI) aan de adviseur gemeld.
Kennelijk is de Minister voornemens een kandidaat voor te dragen als lid van het bestuur van
FMS en FPI, aangezien de statuten van de stichting nog uitgaan van het oude bestuursmodel
en nog niet zijn aangepast conform de Modelstatuten voor Overheidsstichtingen gebaseerd op
het raad- van-commissarissenmodel.
Op onder andere 11 juni 2018 (nummer: 11062018.01) heeft de adviseur eerder advies
uitgebracht betreffende het voornemen tot de benoeming van een bestuurslid bij FMS en FPI.
Voornoemd advies moet 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
Brief van 18 juni 2018 (zaaknummer: 2018/025188) van de Minister betreffende de
voorgenomen benoeming;
CV van de voorgedragen kandidaat;
Onafhankelijkheidsverklaring d.d. 20 juni 2018 van mevrouw S. Girigori;
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 15 augustus 2018.
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Melding aan de adviseur

Middels brief van 18 juni 2018 van de Minister met zaaknummer 2018/025188, ontvangen op
19 juli 2018, is het voornemen inhoudende de benoeming van mevrouw Shulaika S. Girigori als
lid van de raad van commissarissen (lees: het bestuur) bij FMS en FPI aan de adviseur gemeld.
Bij het raadplegen van de aangeleverde documenten heeft de adviseur geconstateerd dat enige
informatie dan wel motivering ten aanzien de voordracht van de mevrouw Girigori ontbreekt.
“(…)
Bij het raadplegen van de aangeleverde documenten heeft de adviseur geconstateerd dat enige
informatie dan wel motivering ten aanzien de voordracht van de kandidaat ontbreekt.
Het onderwerp van het schrijven van de Minister van 18 juni 2018 luidt: Advies voordracht mevr. S.
Girigori als lid RvC FMS en FPI. In het schrijven van de Minister wordt echter telkens gesteld dat het
voornemen is om de kandidaat te benoemen als lid van de raad van commissarissen KDK.
De Minister geeft immers in haar brief van 18 juni 2018 aan dat vanwege het ontbreken van een
vastgestelde specifieke profielschets bij KDK gebruik zal worden gemaakt van de algemene
profielschets, zoals vastgesteld op 22 september 2010 (no. 2010/55035)
Vervolgens meldt de Minister de kandidaat aan als lid van de RvC van KDK, met kennis en ervaring als
antropologe en met managementervaring.
Gelet op het voorgaande is het niet duidelijk of het voornemen van de Minister is om de kandidaat te
benoemen als bestuurslid bij FMS en FPI dan wel bij KDK.
Volledigheidshalve zij gesteld dat overeenkomstig artikel 6 van de statuten van FPI het bestuur bestaat
uit 7 natuurlijke personen die door het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao (lees nu: de
Minister) als volgt worden benoemd:
1. de voorzitter (geen deskundigheidsprofiel in de zin van de profielschets);
2. de secretaris (geen deskundigheidsprofiel in de zin van de profielschets);
3. een financieel deskundige als penningmeester;
4. een lid met kennis en ervaring op het gebied van onderwijs;
5. een lid met kennis en ervaring op het gebied van taal en cultuur;
6. een lid met kennis en ervaring op het gebied van communicatie en media;
7. een lid met kennis en ervaring inzake wetenschapsbeoefening.
De Minister is voornemens de kandidaat aan als lid van de RvC, met kennis en ervaring als antropologe
en met managementervaring te benoemen. Indien de Minister voornemens is de kandidaat als
bestuurslid bij FPI te benoemen dan dient er aansluiting gevonden te worden bij een van de
deskundigheidsvereisten zoals hierboven gesteld.
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Gelet op het voorgaande en conform artikel 9 van de Landsverordening corporate governance ontvangt
de adviseur gaarne de volgende nadere informatie:




of het voornemen van de Minister is om de kandidaat te benoemen als bestuurslid bij FMS en FPI
dan wel bij KDK;
de profielen dan wel deskundigheidsdomeinen waarin de huidige bestuursleden zijn benoemd bij
FMS en FPI dan wel KDK;
de gronden waaruit blijkt dat de voorgedragen kandidaat voldoet aan een van de
deskundigheidsprofielen, zoals opgenomen in de algemene profielschets en/of de vereisten zoals
vervat in de statuten van FPI dan wel KDK.

Ter wille van een snellere afhandeling kan de verzochte informatie eveneens per e-mail
(donalddepalm@sbtno.org) aan de adviseur worden verstuurd. In het kader van de wettelijke termijn
waarin de adviseur na ontvangst van een melding een advies moet uitbrengen, ontvangt de adviseur de
verzochte informatie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op 13 augustus 2018.
(…)”
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Toetsing voornemen benoeming bestuurslid

Op vorenstaand verzoek om nadere informatie betreffende de voordracht van mevrouw Girigori
als lid van het bestuur bij FMS en FPI heeft de adviseur middels brief van de Minister d.d. 15
augustus 2018 met zaaknummer 2018/025188 een reactie mogen ontvangen. In voornoemde
brief geeft de Minister de volgende informatie voor de voordracht van de kandidaat:
“(…)
Refererend aan de brief van SBTNO, met het nummer 07082018.02 gedateerd 7 augustus 2018, waarin
u om nadere informatie vraagt, inzake de voordracht van mevr. S. Girigori als RVC lid van de stichtingen
FMS en FPI, zoals, middels de brief van OWCS dd. 18 juni 2018 met zaaknummer 2018/025188, naar u
is toegezonden, wenst de Minister het volgende mede te delen.
Abusievelijk is in voornoemd schrijven de voordracht voor zowel FMS/FPI als KDK opgenomen, waarvoor
excuses. Mevrouw Girigori wordt voorgedragen voor de stichtingen FMS en FPI als lid met ervaring op
het gebied van taal en cultuur. De heer De Jongh vervult de rol van voorzitter en de heer Steen de rol
van financieel deskundige.
Voor de volledigheid wordt de gecorrigeerde versie van het schrijven dd. 18 juni 2018 met het
zaaknummer 2018/025188 bijgevoegd met het nummer 2018/025188-1.
(…)”

In het schrijven van 18 juni 2018 met zaaknummer 2018/025188 geeft de Minister de volgende
onderbouwing voor de voorgenomen benoeming:
“(…)
In algemene zin voldoet mevrouw Girigori aan de vereisten die gesteld worden aan de leden van de RVC
(zie bijgevoegde algemene profielschetsen).
Met een extensieve werkervaring in de coördinatie van educatieve programma's op nationaal en
internationaal gebied met GO Is, INGO's en Ngo's op het gebied van sociale en culturele erkenning en
waarborging, heeft mevrouw Girigori bewezen een expert te zijn op het gebied van duurzame sociaal
culturele ontwikkeling. In 2011 heeft mevrouw Girigori de training van UNESCO Tangible and Intangible
Cultural Heritage gevolgd en tot en met 2013 gewerkt aan het Intangible Cultural Heritage programma
voor Curaçao. Mevrouw Girigori is momenteel werkzaam als gastdocente Caribbean Studies aan de
Faculteit Sociale Wetenschappen en Economie van de University of Curaçao Dr. Moises Frumencio da
Costa Gomez.
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Op nationaal gebied heeft mevrouw Girigori bijgedragen aan de voortzetting van diverse sociaal culturele
projecten ter bevordering van duurzame culturele ontwikkeling van de Curaçaose samenleving. Zo heeft
ze gewerkt in academisch onderzoek, onderwijs, management en organisatie en beleidsvorming. Haar
betrokkenheid met de jeugd kwam tot uiting in de productie van een televisieprogramma waarin de
jongere generatie op een spontane en proactieve wijze kennis over de geschiedenis en culturele erfenis
van Curaçao werden bijgebracht. Dit programma heeft de prijs gewonnen samen met de
televisieprogramma Jolly Zone voor het beste kindertelevisieprogramma van 2013.
Op internationaal gebied heeft mevrouw Girigori zich weten te ontplooien door samenwerking op sociaal
cultureel gebied met, onder andere, de Nelson Mandela MINDS Institute of South Africa, de Anton de
Kom Universiteit van Suriname, de Afro-Latin American Research Association, de Caribbean Studies
Association en de United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, om een paar te
noemen. Mevrouw Girigori werd in 2015 door het Britse Instituut voor Geestelijke Gezondheid voor
Mensen van Afrikaanse Afkomst genomineerd in hun jaarlijkse Top 30-lijst van meest invloedrijke
personen, nummer 11 op de lijst, als meest invloedrijke mensenrechten wetenschapper van 2015.
(…)”

Uit de beoordeling van de 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 in de
algemene profielschets gestelde eisen alsmede in het bijzonder de in de statuten van FPI
vervatte vereisten. Gelet op het voorgaande heeft 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.
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Overige

Blijkens het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van
Curaçao van FMS is er nog steeds 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.
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 uit 7 leden
moet bestaan).
De kandidaten dienen voor het aanvaarden van hun benoemingen zelf aan te geven of er
sprake is van enige vorm en schijn van belangenverstrengeling dan wel of zij voldoen aan de
onafhankelijkheidscriteria zoals gesteld in voornoemde bepalingen. De Regering, de Raad van
Ministers, de aandeelhouder dan wel de algemene vergadering van aandeelhouders kan de
kandidaten hiertoe een verklaring laten afleggen. Het is vervolgens aan de Regering, de Raad
van Ministers dan wel de algemene vergadering van aandeelhouders zelf om haar eigen
beoordeling op deze aspecten te maken alvorens tot de benoeming over te gaan van een
kandidaat.
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De adviseur heeft in de stukken een kopie van een eigen verklaring van de kandidaat
betreffende
de
uitsluiting
van
belangenverstrengeling
(de
zogenoemde
onafhankelijkheidsverklaring) aangetroffen.
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Conclusie en Advies



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



De Minister wordt dan 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 adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van
de voorgedragen kandidaat, mevrouw S. Girigori, als lid van het bestuur van FMS en FPI in
de hoedanigheid van taal en cultuur deskundige.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc.

Minister van Financiën
Minister-President
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