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Inleiding

Middels besluit van 28 september 2016 (zaaknummer: 2016/038354) van de Raad van
Ministers, ontvangen op 3 oktober 2016, is het voornemen inhoudende herbenoeming van
mevrouw XXXXXXXXXX en mevrouw Norma J. Schoop als bestuursleden bij Fundashon Tayer
Soshal aan de adviseur gemeld.
Op 14 oktober 2016 heeft de adviseur een verzoek tot nadere informatie gedaan met betrekking
tot de voorgenomen herbenoeming (nummer: 14102016.01). Op 28 oktober 2016 heeft de
adviseur een advies met nummer 28102016.01 uitgebracht omtrent voornoemd onderwerp. Bij
het schrijven van dat advies was geen nadere informatie ontvangen.
Op 5 december 2016 ontving de adviseur een brief met bijlage van 1 december 2016 van de
Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (hierna: de Minister) als reactie op het
verzoek van de adviseur van 14 oktober 2016 met betrekking tot de voorgenomen
herbenoeming.
Naar aanleiding van het voorgaande zal de adviseur wederom overgaan tot het toetsen van de
voorgedragen kandidaten ter (her)benoeming als leden van het bestuur van Fundashon Tayer
Soshal e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebracht advies van 28 oktober 2016 met nummer
28102016.01.
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Ontvangen en geraadpleegde documenten
Brief van 1 december 2016 van de Minister met één bijlage (zaaknummer: 2016/042248);
Besluit Raad van Ministers van 28 september 2016 (zaaknummer: 2016/038354);
Brief van de Minister van 28 september 2016 aan de Raad van Ministers met het
voornemen (zaaknummer: 2016/038354);
CV van de voorgedragen kandidaten;
Statuten van Fundashon Tayer Soshal d.d. 18 december 2000; en
Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van
Fundashon Tayer Soshal van 20 december 2016.
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Toetsing voornemen (her)benoeming bestuursleden

Zoals reeds eerder gesteld, was bij het raadplegen van de informatie in de omslag met
zaaknummer 2016/038354 gebleken dat bepaalde informatie ontbrak. Naar aanleiding daarvan
heeft de adviseur op 14 oktober 2016 (nummer: 14102016.01) aan de Minister verzocht om
nadere informatie. Op voornoemd verzoek had de adviseur in eerste instantie geen reactie
ontvangen. Op 28 oktober 2016 heeft de adviseur advies uitgebracht aan de hand van de
informatie in de omslag met zaaknummer 2016/038354.
Op 5 december 2016 ontving de adviseur een brief met bijlage van 1 december 2016 van de
Minister in een omslag met zaaknummer 2016/042248. In die brief wordt samengevat gesteld
dat de Minister de door haar ontvangen informatie als bijlage naar de adviseur stuurt. De aan
die brief aangehechte bijlage is noch ondertekend noch expliciet aangegeven van wie het
afkomstig is. Uit de bewoordingen van dat schrijven zou kunnen worden afgeleid dat het een
schrijven is van het bestuur van Fundashon Tayer Soshal. Alhoewel het op de weg had gelegen
om een en ander te expliciteren, zal worden aangenomen dat de voornoemde bijlage een
schrijven is van het bestuur van Fundashon Tayer Soshal en dat de Minister door het
doorsturen daarvan zonder een inhoudelijke reactie daarop met het gestelde in dat schrijven
(hierna: de Bijlage) eens is.
In de Bijlage is een viertal zaken opgenomen voor de herbenoeming. De eerste drie kunnen
samen worden aangemerkt als een beoordeling/evaluatie van het functioneren van de twee
bestuursleden, welke overigens summierlijk is. Als vierde punt is –samengevat- gesteld dat de
herbenoeming van de twee bestuursleden wenselijk is vanwege de reeds gestarte reorganisatie
en herstructurering bij Fundashon Tayer Soshal.
Tot slot is in de Bijlage met betrekking tot de herbenoeming van mevrouw XXXXX als
bestuurslid, wie na haar benoeming een aan een ambtenaar gelijkgestelde functie is gaan
bekleden, het volgende gesteld:
“De afwijking voor mw. XXXXXXX van het gegeven dat zij een aan een ambtenaar
gelijkgestelde functie bekleedt wordt onderbouwd door de werkzaamheden die zij heeft verricht
als (…) van Fundashon Tayer Soshal en de continuïteit ter afronding van de ingezette
reorganisatie.”
Voor wat betreft de herbenoeming van mevrouw XXXXXX is in zowel het verzoek tot nadere
informatie alsmede het daaropvolgend advies van de adviseur omtrent het voornemen tot
herbenoeming het volgende gesteld:
“(…)
Voor wat betreft mevrouw XXXXXXXX blijkt uit haar CV dat zij een aan ambtenaar gelijkgestelde functie heeft bij het
Land. In dit kader wordt ook gewezen op het volgende. Conform de Code dient het bestuurslid die benoemd wordt
op basis van een specifieke voordracht zijn/haar taak te vervullen zonder mandaat van degenen die hem/haar
hebben voorgedragen en onafhankelijk van bij de onderneming betrokken deelbelangen, verwezen wordt naar artikel
2.9 van de Code. Tevens dient elke schijn van belangenverstrengeling te worden vermeden zoals vervat in artikel
2.12 van de Code. In het licht van het voorgaande is de benoeming van een ambtenaar dan wel een aan hem/haar
gelijkgesteld functionaris bij de overheid onverenigbaar met de Code. Slechts in bijzondere gevallen kan van deze
bepaling van de Code worden afgeweken. Dat dient echter deugdelijk gemotiveerd te gescheiden. In casu ontbreekt
de motivering van mevrouw XXXXX als een aan een ambtenaar gelijkgestelde functionaris voor de (her)benoeming
in de functie van bestuurslid bij Fundashon Tayer Soshal. (…)”

Op dit moment is mevrouw XXXXXXX beleidsmedewerker van een fractie in de Staten. Het
bekleden van de functie als beleidsmedewerker van een fractie in de Staten zorgt reeds,
vanwege de doorgaans te vervullen taken en werkzaamheden die bij die functie thuishoren,
voor een verhoogde schijn van belangenverstrengeling. Het had dan ook des te meer op de
weg van de Minister gelegen om een deugdelijke motivering aan te leveren. Dat is in casu niet
gebeurd. Gelet op het voorgaande heeft de adviseur ook na het ontvangen van de additionele
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informatie nog steeds zwaarwegende bezwaren tegen de (her)benoeming van mevrouw
XXXXXX als bestuurslid van Fundashon Tayer Soshal.
Voor wat betreft de herbenoeming van mevrouw Norma J. Schoop het volgende. Van de
verzochte informatie is slechts een beknopte positieve beoordeling van het functioneren van de
twee bestuursleden alsmede de motivering dat het wenselijk is om hen als bestuursleden te
behouden vanwege de reorganisatie en herstructurering van de stichting.
In de Bijlage is onder meer het volgende opgenomen:
“(…)
Mw. XXXXXX voorzitter en mw. Schoop, penningmeester, tezamen met bestuurslid, (secretaris) mw. XXXXXXX
hebben bewezen dat zij gedurende de manifestaties van de participanten en werknemers die zich hebben
voorgedaan te Fundashon Tayer Soshal Santa Martha, de situatie onder handen konden nemen om de belangen
van de participanten en werknemers te behartigen. Met passie hebben zij zich ingezet om weer rust te brengen ten
goede van het doelgroep c.q. participanten en hebben zij bijgedragen aan het herstel van hun vertrouwen in het
bestuur en beheer van de stichting.
(…)”

Met het onder meer aangeven van het voorgaande is getracht om te voldoen aan het gestelde
in artikel 2.10 van de Code, zijnde dat voorafgaand aan een herbenoeming een zorgvuldige
overweging dient plaats te vinden. Een positieve evaluatie dan wel beoordeling van de
betreffende persoon dient daaraan vooraf te gaan.
Gelezen het gestelde in de Bijlage dat er bij de stichting manifestaties waren van de
participanten en de werknemers van de stichting had het des te meer op de weg gelegen om
een onafhankelijke externe evaluatie te hebben van de handelswijze van het bestuur. De
entiteit zoals aangegeven in artikel 4.2 van de Code –zijnde de entiteit die als taak heeft
gekregen om periodiek het functioneren van de individuele bestuursleden te beoordelen- had in
casu een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Echter die entiteit is er nog steeds niet. De
noodzaak van het hebben dan wel de gevolgen van het ontbreken van die entiteit is in casu dan
ook evident.
Echter in casu berust de herbenoeming op slechts een eigen positieve evaluatie/beoordeling
van het bestuur zelf hetgeen bezwaarlijk is, dat des te meer nu die beoordeling/evaluatie is
geschied door drie bestuursleden, waarvan voor twee het voornemen bestaat om te worden
herbenoemd.
Aan de andere kant valt er ook wat voor te zeggen dat in het kader van een reorganisatie en
herstructurering één bestuurslid wordt herbenoemd ter waarborg van de continuïteit en
efficiency van het proces in het belang van de betreffende stichting. Gelet op het voorgaande
heeft de adviseur na het ontvangen van de additionele informatie geen zwaarwegende
bezwaren meer tegen de voorgenomen (her)benoeming van mevrouw Norma J. Schoop als
bestuurslid van Fundashon Tayer Soshal.
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Overige opmerkingen

Statuten
De statuten van Fundashon Tayer Soshal zijn nog niet aangepast conform de Modelstatuten
voor de overheidsstichtingen van het Land. Naar aanleiding daarvan wordt aan de Minister, de
Regering dan wel de Raad van Ministers geadviseerd te bewerkstelligen dat de statuten van
Fundashon Tayer Soshal zo spoedig mogelijk conform de Modelstatuten voor de
overheidsstichtingen van het Land worden aangepast.
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Code Corporate Governance

De adviseur vraagt hierbij ook expliciet uw aandacht voor het gestelde onder de bepaling 4.2
van de Code. De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt wederom geadviseerd om op
korte termijn een entiteit op te richten zoals vermeldt in voornoemde bepaling ter verrichting van
de in voornoemde bepaling vermelde taken waaronder de beoordeling/evaluatie van
commissarissen dan wel bestuursleden.
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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.

-

De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt in het geval van een
verzoek om nadere informatie verzocht om de informatie binnen de door de adviseur
aangegeven termijn aan te leveren.

-

De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom
geadviseerd te bewerkstelligen dat de statuten van Fundashon Tayer Soshal zo spoedig
mogelijk conform de Modelstatuten voor de overheidsstichtingen van het Land worden
aangepast.

-

De adviseur heeft ook na het ontvangen van de additionele informatie nog steeds
zwaarwegende bezwaren tegen de (her)benoeming van mevrouw XXXXXXX als lid van
het bestuur van Fundashon Tayer Soshal.

-

De adviseur heeft na het ontvangen van de additionele informatie geen zwaarwegende
bezwaren meer tegen de (her)benoeming van mevrouw Norma J. Schoop als lid van het
bestuur van Fundashon Tayer Soshal.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc.

Minister-President
Minister van Financiën
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