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Inleiding

Middels besluit van de Raad van Ministers van 22 november 2017 met zaaknummer
2017/045515, ontvangen op 24 november 2017 en het besluit van de Raad van Ministers van
20 december 2017 met zaaknummer 2017/049897 ontvangen op 22 december 2017 is het
voornemen inhoudende de vaststelling van een gewijzigde profielschets van de raad van
commissarissen van Stichting “Fundashon pa Stimula Edukashon i Formashon den Bario”
(hierna: SEFBA) aan de adviseur gemeld.
Op grond van artikel 8 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur
corporate governance te adviseren over de vraag of het voornemen waarop de melding
betrekking heeft in overeenstemming is met de 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 8 september 2017 (no. 08092017.01) heeft de adviseur advies uitgebracht omtrent de
voorgenomen vaststelling van de profielschets voor SEFBA. In dat advies had de adviseur
aangegeven geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de vaststelling van de
profielschets met in achtneming van het gestelde in dat advies. 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 aangeboden profielschets voor SEFBA.
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Ontvangen en geraadpleegde documenten
Besluit van de Raad van Minister van 22 november 2017 met het verzoek om spoedadvies
(zaaknummer: 2017/045515);
Besluit van de Raad van Minister van 20 december 2017 met het verzoek om spoedadvies
(zaaknummer: 2017/049897);
Concept) Ministeriële Beschikking betreffende de voorgestelde wijziging van de
profielschets voor leden van de raad van commissarissen van SEFBA van 22 november
2017;
Gewijzigde (Concept) Ministeriële Beschikking betreffende de voorgestelde wijziging van de
profielschets voor leden van de raad van commissarissen van SEFBA van 20 december
2017;
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Brief Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn (hierna: de Minister) d.d. 15
december 2017 zaaknummer 2017/49897, met als onderwerp voornemen wijziging
profielsschets SEFBA;
Ministeriele beschikking d.d. 19 oktober 2017, no. 2017/031085 met betrekking tot de
vaststelling van de profielschets SEFBA;
Statuten van SEFBA, laatstelijk gewijzigd op 22 oktober 2012; en
Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van
SEFBA van 3 januari 2017.
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Toetsing voornemen tot vaststelling gewijzigde profielschets

De Minister heeft het voornemen tot het wijzigen van de profielschets voor de raad van
commissarissen van SEFBA in eerste instantie ongemotiveerd aan de adviseur gemeld. In de
(concept) Ministeriële Beschikking welke reeds getekend is op 22 november 2017 wordt in de
overwegingen niet aangegeven waarom een wijziging noodzakelijk is. Ook bevatte het concept
diverse onjuistheden.
Gelet op het voorgaande heeft de adviseur de Minister middels schrijven van 6 december 2017
no. 06122017.02 om nadere informatie verzocht. In voornoemd schrijven heeft de adviseur het
volgende gesteld:
“(…)
De Minister heeft het voornemen tot het wijzigen van de profielschets voor de raad van commissarissen van SEFBA
ongemotiveerd aan de adviseur gemeld. In de (concept) Ministeriële Beschikking, welke reeds getekend is op 22
november 2017, zijn dezelfde 3 profielen opgenomen als in de Ministeriële Beschikking van 19 oktober 2017,
inclusief de bijbehorende vereisten. Alhoewel artikel 2 van de (concept) Ministeriële Beschikking vermeldt dat bij
vaststelling elke eerdere profielschets voor leden RvC van SEFBA vervalt, heeft de adviseur geen wijzigingen in de
profielen ten opzichte van de eerder vastgestelde de profielschets van SEFBA kunnen constateren.
Wel heeft de (concept) Ministeriële Beschikking d.d. 22 november 2017 een andere - niet gangbare dan wel
ongewone - opmaak dan de Ministeriële Beschikking van 19 oktober 2017. Zo is onder andere de kop “Onderwerp”
opgenomen, hetgeen niet in overeenstemming is met de door de WJZ opgestelde template voor de Ministeriele
beschikking. Ook wordt (ondermeer in de overwegingen) op verschillende plaatsen “de Raad van Ministers”
geschreven in plaats van “de Minister” en wordt onder de kop “Gezien” verwezen naar het advies van SBTNO van 8
september no. 08092017.01 in plaats van het aangevraagde advies met betrekking tot de voorgenomen wijziging
van de profielschets van SEFBA. Daarenboven is opgenomen dat een afschrift van de beschikking wordt verzonden
aan de Stichting Fundashon Perspektiva Sosten Integral in plaats van SEFBA. Indien dit een concept Ministeriele
beschikking is welke de Minister na advies van de adviseur voornemens is om vast te stellen had deze niet reeds
ondertekend dienen te worden.
Het vaststellen van een profielschets voorafgaand aan het advies van de adviseur is niet in overeenstemming met
artikel 8 van de Landsverordening.

Gezien het voorgaande en conform artikel 8 van de Landsverordening Corporate Governance ontvangt de adviseur
gaarne de volgende nadere informatie:




De vermelding van de voorgenomen wijzigingen in de profielschets SEFBA;
De nadere motivering van de voorgenomen wijziging van de profielschets van SEFBA;
Motivering waarom gekozen is voor een nieuwe Ministeriële Beschikking met een niet gangbare c.q.
afwijkende opmaak en andere overwegingen.

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 binnen
vijf werkdagen na dagtekening van dit schrijven zijnde uiterlijk op 13 december 2017.
(…)”

2

03012018.01

Naar aanleiding van het verzoek van de adviseur heeft de adviseur op 22 december 2017
zaaknummer 2017/049897 van de Minister een aangepast profielschets mogen ontvangen.
De Minister stelt in zijn schrijven van 15 december 2017 met de aanbieding van het aangepast
profiel het volgende;
“(…)
Bijgaand doe ik u ter advies in concept een Ministeriele Beschikking toekomen waarmee ik beoog de profielschets
van de stichting Fundashon pa Stimula Edukashon i Formashon den Bario (SEFBA) te wijzigen.
Het voornemen tot wijziging is gebaseerd op het feit dat gebleken is dat de huidige profielschets onbedoeld
beperkend werkt op de werving van RvC voor SEFBA van welke stichting het naderhand bekend is geworden dat,
veel meer dan eerst werd aangenomen, ingrijpende structurele reorganisatische maatregelen zullen moeten worden
genomen teneinde SEFBA te laten voldoen aan haar doelstelling.
Vast staat dat de huidige profielschets niet voorziet in rekruteringsmogelijkheid tot RvC leden met praktische
reorganisatie ervaring het liefst opgedaan in logistieke functies waarbij leiding geven aan behoefteplanning en
beheer van uitvoeringprocessen tot de dagelijkse bezigheden horen. Ik acht het noodzakelijk dat de Algemene RvC
leden voldoen aan deze achtergrond.
De realiteit is immers dat SEFBA werkt over heel Curaçao en 27 buurtcentra hoort te bedienen. Op dit moment heeft
SEFB feitelijk geen RvC, althans geen functionerende, hetgeen betekent dat de door de overheid jaarlijks verstrekte
subsidie voor wat betreft aanwending niet onder wettelijke voorgeschreven toezicht staat om de doelmatigheid te
waarborgen. Thans is de SEFBA taakuitvoering beperkt tot het ter beschikkingstellen van schoonmaak en licht
administratief personeel. De feitelijke doelstelling van SEFBA zoals aangegeven in het statuut, wordt reeds enkele
jaren niet nageleefd.
Ik betrek verder bij het voorgaande ook de mondelinge uitleg welke mijn kabinetsmedewerkers drs. F.
Quirindongo en mr. R. P. Bottse u onlangs tijdens een daartoe bedoeld overleg hebben voorgehouden .
Ik vertrouw er op u voldoende te hebben geïnformeerd en zie uit naar het SBTNO advies hieromtrent.
(…)”

Als eerste zij gesteld dat de bijgevoegde aangepast profielschets wederom reeds door de
Minister is ondertekend en derhalve is vastgesteld. De adviseur benadrukt hierbij nogmaals dat
het concept alvorens door de Minister te zijn vastgesteld dan wel te zijn ondertekend conform
artikel 8 van de Landsverordening aan de adviseur moet worden gemeld.
De als bijlage gevoegde profielschets van de leden van de raad van commissarissen van
SEFBA d.d. 20 december 2017 is als volgt opgebouwd:







Algemene Eisen voor alle RvC leden;
Additionele vereisten voorzitter;
Vereisten financieel deskundige;
Vereisten Opbouwwerk deskundige;
Vereiste Juridische deskundige;
Algemene RvC leden (twee)

Met betrekking tot de voorgesteld aanpassing van de profielschets zij het volgende gesteld.
In de profielschets is niet alleen een profiel voor Algemene RvC leden toegevoegd maar is
tevens het aanvullend profiel voor de voorzitter aangepast. De Minimaal vereiste
managementervaring van 5 jaar is uit voornoemd profiel verwijdert. Een motivering hiervoor
heeft de adviseur in het schrijven van de Minister niet kunnen aantreffen. De adviseur kan gelet
hierop niet instemmen met deze wijziging.
Geadviseerd wordt om de vereiste leidinggevende ervaring vast te stelen op 5 jaar voor de
voorzitter.
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Tevens is de additionele minimaal vereiste werk en denkniveau uit het profiel van de voorzitter
verwijdert. Het geen betekent dat de voorzitter dient te voldoen aan de vereiste werk en
denkniveau van de overige leden zijnde de HBO Werk en denkniveau.
Met de toevoeging van een Algemeen profiel voor twee leden is de omvang van de raad van
commissarissen op 5 leden vastgesteld.
Met betrekking tot de gestelde vereisten voor de Algemene RvC leden heeft de adviseur geen
opmerkingen.
De Minister wordt geadviseerd om de profielschets conform het gestelde in dit advies aan te
passen en vast te stellen en aan de adviseur te doen toekomen.
Volledigheidshalve brengt de adviseur ook onder de aandacht van de Minister dat conform
artikel 2.3 van de Code de profielschets een openbaar stuk is en derhalve door de
vennootschap openbaar gemaakt dient te worden.
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Conclusie en Advies


De Minister wordt geadviseerd om de profielschets conform het gestelde in dit
advies aan te passen en vast te stellen en aan de adviseur te doen toekomen.



Met inachtneming van hetgeen gesteld is in dit advies heeft de adviseur geen
zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de gewijzigde profielschets
leden van de raad van commissarissen SEFBA.



De Minister dient te bewerkstelligen dat de profielschets conform artikel 2.3 van de
Code openbaar is.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc.

Minister-President
Minister van Financiën
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