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Grondslag

De openbare rechtspersoon Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de
Landsverordening corporate governance (P.B. 2014, no. 3 (G.T.)), een schriftelijke
overeenkomst aangegaan ingaande 1 mei 2012, met een bij Landsbesluit no. 2012/13836
aangewezen deskundige organisatie zijnde Stichting Bureau Toezicht en Normering
Overheidsentiteiten (hierna: SBTNO). Uitgaande van het gestelde in artikel 4 derde lid van de
Landsverordening corporate governance alsook de bepalingen van de overeenkomst van
opdracht, behoren tot de werkzaamheden van de adviseur corporate governance onder meer
het ambtshalve of op verzoek van het Land Curaçao adviseren van de aandeelhouder, de
Regering, de Raad van Ministers dan wel de Ministers over de toepassing van de in het
Landsbesluit Code Corporate Governance Curaçao (P.B. 2014, no. 4 (G.T.)) (hierna: de Code)
en in de Landsverordening corporate governance opgenomen bepalingen.
Bij Besluiten van de Raad van Ministers van 9 april 2014 met zaaknummers 2014/14172,
2014/16975, 2014/15445, 2014/14874, 2014/15442 is de adviseur benaderd met het verzoek
om advies met betrekking tot het voornemen tot benoeming van een aantal leden van de raad
van commissarissen van Fundashon Instituto Nashonal di Deporte Korsou i.o. (hierna: FINDK).
Op 30 september 2013 heeft de adviseur reeds advies met nummer 30092013.01 (Bijlage 1)
uitgebracht over voorgenomen benoemingen van leden van de raad van commissarissen
FINDK. Voornoemd advies moet als integraal onderdeel worden gezien van dit advies.
De adviseur zal in dit advies volstaan met de toetsing van de voorgedragen kandidaten ter
benoeming als leden van de raad van commissarissen van FINDK e.e.a. aansluitend op het
eerder uitgebrachte advies.
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Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten
Besluiten Raad van Ministers van 9 april (zaaknummers: 2014/14172, 2014/16975,
2014/15445, 2014/14874, 2014/15442);
De volgende brieven:
o Brief van de Minister van Algemene Zaken (hierna: de Minister) van 8 april 2014
aan de Raad van Ministers met als onderwerp Voordracht tot benoeming van
dhr. Kurt A. Leyba als lid van de Raad van Commissarissen van Fundashon
Instituto Nashonal di Deporte Korsou met als bijlage de CV van de betrokkene
(zaaknummer: 2014/16975);
o Brief van de Minister van 31 maart 2014 aan de Raad van Ministers met als
onderwerp Voordracht tot benoeming van xxxxxxxxxxx als lid van de Raad van
Commissarissen van Fundashon Instituto Nashonal di Deporte Korsou met als
bijlage de CV van de betrokkene (zaaknummer: 2014/15442);
o Brief van de Minister van 31 maart 2014 aan de Raad van Ministers met als
onderwerp Voordracht tot benoeming van xxxxxxxxxxxxxx als lid van de Raad
van Commissarissen van Fundashon Instituto Nashonal di Deporte Korsou met
als bijlage de CV van de betrokkene (zaaknummer: 2014/15445);
o Brief van de Minister van 26 maart 2014 aan de Raad van Ministers met als
onderwerp Voordracht tot benoeming Remigio A.J. Booi als lid van de Raad van
Commissarissen van Fundashon Instituto Nashonal di Deporte Korsou met als
bijlage de CV van de betrokkene (zaaknummer: 2014/14874);
o Brief van de Minister van 24 maart 2014 aan de Raad van Ministers met als
onderwerp Voordracht tot benoeming van Franklin Wilfred Mathilda als voorzitter
van de Raad van Commissarissen van Fundashon Instituto Nashonal di Deporte
Korsou met als bijlage de CV van de betrokkene (zaaknummer: 2014/14172)
(hierna gezamenlijk met andere brieven van de Minister: de Brieven van de
Minister); en
De conceptstatuten van FINDK zoals getoetst door de adviseur in zijn advies van 18
september 2013 met nummer 18092013.01 (hierna: de Conceptstatuten) (Bijlage 2).

Melding aan de adviseur
Bij Besluiten van de Raad van Ministers van 9 april 2014 met zaaknummers
2014/14172, 2014/16975, 2014/15445, 2014/15445 en 2014/14874 is het voornemen
betreffende de benoeming tot leden van de raad van commissarissen van de heren Kurt
A. Leyba, xxxxxxxxxxxxxxxx Remigio A.J. Booi aan de adviseur gemeld. Ook is bij
Besluit van de Raad van Ministers van 9 april 2014 met zaaknummer 2014/14172 het
voornemen betreffende de benoeming tot lid en tot voorzitter van de heer Franklin
Wilfred Mathilda aan de adviseur gemeld. Naast de Brieven van de Ministers en een
kopie van de CV´s van de betreffende kandidaten zijn er in de omslag geen nadere
onderliggende documenten, waaronder de gehanteerde profielschets en de werving- en
selectieprocedure aangetroffen.
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Toetsing voornemen tot benoeming leden van de raad van commissarissen
Bij de toetsing van het voornemen van de benoemingvan de aangemelde kandidaten als
lid van de raad van commissarissen van FINDK heeft de adviseur als toetsingscriteria
gehanteerd de in de algemene profielschets geformuleerde eisen voor leden van de
Raad van Commissarissen (bestuur), inclusief de daarin opgenomen feitelijke
samenstelling van de Raad van Commissarissen zoals vastgesteld bij besluit van 22
september 2010 no. 2010/55035 van het Bestuurscollege.
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Zoals gesteld in het advies van de adviseur van 30 september 2013 met nummer
30092013.01 inzake de voorgenomen benoemingen van leden van FINDK:
“Vooruitlopend op de strikte naleving van bovengenoemde bepalingen dringt de adviseur de Regering dan
wel de Raad van Ministers erop aan om bij de melding aan de adviseur minstens aan te geven aan welke in
de algemene profielschets vastgestelde kwalificatie een betreffende kandidaat voldoet, het een en ander
zoals reeds ook vastgelegd in het besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035. Bij het ontbreken van een
deugdelijke motivering dan wel het niet aangeven dan wel onderbouwen ter vervulling van welke profiel een
kandidaat zal worden benoemd kan de adviseur indien ook uit de CV van de voorgedragen kandidaat niet
afdoende blijkt of de betreffende kandidaat een bepaald profiel voldoet niet anders oordelen dat er
zwaarwegende bezwaren bestaan tegen een voorgenomen benoeming. Gelet hierop wordt erop
aangedrongen om ieder voornemen te motiveren en daarbij te vermelden ter invulling van welke profiel hij
wordt voorgedragen.
Het voorgaande opdat er ook getoetst kan worden of de feitelijke samenstelling van de Raad van
Commissarissen in overeenstemming is met de bij besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035
vastgestelde samenstelling zijnde:
1.
2.
3.
4.

één persoon met financiële kennis en ervaring. De code eist in ieder geval een financieel-deskundige
tussen de leden van de raad van commissarissen;
één juridisch deskundige met specifieke ervaring in het ondernemings en/of rechtspersonenrecht;
één persoon met (bedrijfs)-economische ervaring en kennis;
iemand met specifieke ervaring in de gebieden waar de rechtspersoon actief is.

Profielschets voor de voorzitter van de raad van commissarissen:
1. aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring;
2. over HBO-werk- en denkniveau;
3. goede sociale en communicatieve vaardigheden;
4. minimaal 5 jaar management-ervaring;”

De volgende kandidaten zijn door de Minister zonder de nodige motivering
voorgedragen:
− De heer Kurt A. Leyba, met onder andere een afgeronde Masters of Science in
Engineering en een Masters of Science in Computer Engineering. Betrokkene is op
dit moment werkzaam als een Technologie Directeur;
− xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, met een MAVO diploma en een MBO opleiding aan de
Friesland College afdeling C.I.O.S. Betrokkene is een gediplomeerd zweminstructeur
en een gediplomeerd fitnessinstructeur en heeft een eigen bedrijf zijnde een
Wellness Center. Ook heeft betrokkene ervaring opgedaan als docent lichamelijke
opvoeding in zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs;
− xxxxxxxxxxxxxx, met onder andere een akte volledig bevoegd onderwijzer, inclusief
akte tot het geven van het vak lichamelijke opvoeding. Betrokkene heeft
verschillende functies zowel in het onderwijs als aan het onderwijs gelieerde
organisaties bekleed. Ook heeft betrokkene bestuurlijke ervaring opgedaan in
verschillende organisaties. Sinds 2004 tot heden is betrokkene Secretaris-Generaal
van het Nederlands Antilliaans Olympisch Comite;
− De heer Remigio A.J. Booi, met onder andere een HBS-B diploma en een Praktijk
Diploma Boekhouden. Betrokkene heeft verschillende functies bekleed in de
banksector;
− De heer Franklin W. Mathilda, met een HBS-C diploma en een Hoofd-onderwijzer
akte J. Betrokkene heeft bestuurlijke ervaring opgedaan in verschillende
sportorganisaties.
Uit de beoordeling van de Curriculum Vitae van de heer Leyba kan alhoewel zijn
benoeming niet nader is gemotiveerd, redelijkerwijs worden aangenomen dat deze
kandidaat gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij enige
bestuurservaring heeft dat hij in voldoende mate voldoet aan de vastgestelde algemene
profielschets. De adviseur heeft dan ook op grond van het voorgaande geen
zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Leyba als lid
van de raad van commissarissen van FINDK.
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Uit de beoordeling van de Curriculum Vitae van xxxxxxxxxxxxx kan niet genoegzaam
worden afgeleid dat hij over de minimaal vereiste HBO-niveau beschikt. Betrokkene
heeft een MAVO en MBO opleiding aangevuld met kennelijk verschillende andere
diploma’s. Uit de CV blijkt niet dat deze diploma’s op een HBO niveau zijn. Ook uit de
summiere beschrijving van de werkervaring blijkt het voorgaande niet. Het feit dat
betrokkene een eigen bedrijf heeft doet hier niets aan af. Uit het CV van betrokkene
blijkt niet dat hij ervaring heeft in een toezichthoudende functie bij enige rechtspersoon.
Nimmer blijkt uit de aard en grote van zijn bedrijf dat hij over deze ervaring beschikt. De
adviseur heeft reeds eerder gesteld dat bij het ontbreken van een enige motivering dan
wel een deugdelijke motivering waaruit de geschiktheid van de kandidaat blijkt en indien
niet is aangeven dan wel onderbouwt ter vervulling van welke profiel een kandidaat is
voorgedragen, kan de adviseur, indien ook uit de CV van de voorgedragen kandidaat
niet afdoende blijkt of de betreffende kandidaat aan een bepaald profiel voldoet, niet
anders oordelen dat er zwaarwegende bezwaren bestaan tegen een voorgenomen
benoeming. In casu kan de adviseur gelet op het voorgaande niet anders concluderen
dat er zwaarwegende bezwaren zijn tegen de voorgenomen benoeming van
xxxxxxxxxxxxxxx
Uit de beoordeling van de Curriculum Vitae van xxxxxxxxxxxxxxxkan alhoewel zijn
benoeming niet nader is gemotiveerd, redelijkerwijs worden aangenomen dat deze
kandidaat gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij
bestuurservaring heeft dat hij in voldoende mate voldoet aan de vastgestelde algemene
profielschets. Echter uit zijn CV volgt dat betrokkene op dit moment de SecretarisGeneraal van het Nederlands Antilliaans Olympisch Comité is. De adviseur meent dat
de functie van lid van de raad van commissarissen van FINDK en de functie van
Secretaris-Generaal van het Nederlands Antilliaans Olympisch Comité, gezien de
doelstelling van FINDK, twee functies betreft die niet met elkaar verenigbaar zijn. Naar
de mening van de adviseur is de verwachting reëel dat er al te vaak gevallen (van
potentieel) (schijn) van belangenverstrengeling zich zullen voordoen die ervoor zullen
zorgen dat betrokkene zich al te vaak zal moeten distantiëren van de te nemen
beslissingen binnen FINDK, waardoor hij niet naar behoren zijn functie als lid van de
raad van commissarissen van FINDK zal kunnen vervullen. Op grond daarvan had het
des te meer op de weg van de Minister gelegen om dit voornemen deugdelijk en
draagkrachtig te motiveren. Ook is in de stukken zoals te doen gebruikelijk geen
ondertekende verklaring van betrokkene aangetroffen waaruit zou blijken dat er geen
sprake zou zijn van tegenstrijdige belangen en dat hij onafhankelijk zijn functie zou
kunnen uitvoeren. Bij het ontbreken van al het voorgaande kan de adviseur niet anders
oordelen dan dat er in casu zwaarwegende bezwaren bestaan tegen de voorgenomen
benoeming van xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Uit de beoordeling van de Curriculum Vitae van de heer Booi kan betrokkene als een
persoon worden aangemerkt met ruime financiële kennis en ervaring. Alhoewel de
benoeming van de heer Booi niet nader is gemotiveerd, kan redelijkerwijs worden
aangenomen dat deze kandidaat gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het
feit dat hij enige bestuurservaring heeft dat hij in voldoende mate voldoet aan de
vastgestelde algemene profielschets. De adviseur heeft dan ook op grond van het
voorgaande geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de
heer Booi als lid van de raad van commissarissen van FINDK.
Uit de beoordeling van de Curriculum Vitae van de heer Mathilda kan alhoewel zijn
benoeming niet nader is gemotiveerd, redelijkerwijs worden aangenomen dat deze
kandidaat gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij
bestuurservaring heeft dat hij in voldoende mate voldoet aan zowel de vastgestelde
algemene profielschets als aan de vastgestelde profielschets voor de voorzitter van de
raad van commissarissen. De adviseur heeft dan ook op grond van het voorgaande
geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer
Mathilda als lid en als voorzitter van de raad van commissarissen van FINDK.
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Tot slot wijst de adviseur op het volgende. Op grond van de Conceptstatuten is de
Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport belast met de aan die minister
toekomende bevoegdheden zoals opgenomen in de Conceptstatuten. In lijn daarmee is
ook de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport de verantwoordelijke
minister voor FINDK in de zin van de Landsverordening corprate governance. Mocht
inmiddels de Minister van Algemene Zaken de verantwoordelijke minister voor FINDK
zijn dan adviseert de adviseur om de Conceptstatuten in overeenstemming met de
werkelijkheid aan te passen.
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Conclusie en Advies
−

De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom
geadviseerd vooruitlopend op de strikte naleving van de bepalingen in de
Landsverordening corporate governance om de voordrachten voldoende te
motiveren waarbij tevens expliciet wordt aangegeven ter vervulling van welke functie
de kandidaten worden voorgedragen dan wel te vermelden ter invulling van welke
profiel zij worden voorgedragen.

−

De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de
voorgedragen kandidaat de heer Franklin W. Mathilda als lid en als voorzitter van de
raad van commissarissen van FINDK.

−

De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de
voorgedragen kandidaten de heer Kurt A. Leyba en de heer Remigio A.J. Booi als
leden van de raad van commissarissen van FINDK.

−

De adviseur heeft zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de
voorgedragen kandidaten xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx als leden van de
raad van commissarissen van FINDK, om de in dit advies aangegeven redenen.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc.

Minister van Financiën
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