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Inleiding

Middels verzoek van 6 mei 2019 van de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport
(hierna: de Minister) met zaaknummer 2019/15878, ontvangen op 23 mei 2019, is het
voornemen tot de benoeming van een kandidaat als lid van de raad van commissarissen van
FEFFIK aan de adviseur gemeld. Volledigheidshalve zij gesteld dat het gebruikelijk is dat
verzoeken voor advies aan de adviseur door tussen komst van en middels besluit van de Raad
van Ministers aan de adviseur worden aangeboden.
Op grond van artikel 9 van de landsverordening corporate governance dient de adviseur
corporate governance in dit kader te adviseren over de vraag of een voornemen tot benoeming
dan wel ontslag van bestuurders aan de statuten van de vennootschap en aan de toepasselijke
regels voldoet, waaronder de procedureregels en profielschets als bedoeld in artikel 8 van de
Landsverordening en de bepalingen uit de Code Corporate Governance Curaçao (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
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Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten
Brief van 6 mei 2019 van de Minister aan de SBTNO met betrekking tot voornemen tot
benoeming de heer F.A. Esser als lid van de raad van commissarissen FEFFIK
(zaaknummer: 2019/15878);
CV van de kandidaat;
Ongedateerde en niet ondertekende eigen verklaring uitsluiting belangenverstrengeling;
Statuten van FEFFIK, laatstelijk gewijzigd op 30 september 2014; en
Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van
FEFFIK van 11 juni 2019.
Toetsing voornemen tot benoeming commissarissen

In overeenstemming met artikel 9 lid 1 van de statuten van FEFFIK bestaat de raad van
commissarissen uit minimaal drie en maximaal 7 natuurlijke personen. Conform artikel 9 lid 2
van de statuten van FEFFIK 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 (hierna: de specifieke profielschets).

13062019.01

De adviseur zal de voorgedragen kandidaten toetsen aan de vastgestelde profielschets
FEFFIK, waarbij de adviseur opmerkt dat in de stukken een eerdere (concept)versie van de
profielschets is bijgevoegd.
Conform de profielschets bestaat de raad van commissarissen uit 5 leden en is als volgt
samengesteld:
o
o
o
o

1 lid als Financieel deskundige
2 leden als Onderwijsdeskundigen
1 lid als Juridisch deskundige
1 lid als Human Resources deskundige

De Minister heeft de voordracht van de betreffende kandidaat enigszins gemotiveerd aan de
adviseur gemeld. In het schrijven van de Minister van 6 mei 2019 is met betrekking tot de
melding van de voorgedragen kandidaat het volgende gesteld:
“(…)
De Raad van Commissarissen van FEFFIK bestaat thans uit 1 lid als Onderwijsdeskundige en 1 lid als
Financieel deskundige.
De Minister is voornemens om dhr. Franklin A. Esser te benoemen in de functie van Onderwijsdeskundige
met aanvullende expertise op organisatie en management. Uit het cv van de heer Esser kunt u lezen dat
hij vele jaren ervaring heeft in bestuursfuncties en een sterk onderwijskundig achtergrond heeft. Hij
heeft ruime ervaring als instructeur en coördinator van bedrijfsopleidingen. Daarnaast heeft hij
bestuurlijke ervaring zowel op directie niveau bij een bedrijf als lid van een board van een non-profit
organisatie.
Zijn ervaring in het begeleiden van organisaties in moeilijke processen kan FEFFIK benutten om het
afbouwproces van FEFFIK om die op een ordentelijke manier te laten verlopen. De minister is van
mening dat de heer Esser voldoet aan eisen voor een lid van de Raad van Commissarissen bij FEFFIK.
(…)”

De heer F.A. Esser is door de Minister voorgedragen als lid van de raad van commissarissen
FEFFIK in het profiel van Onderwijs deskundige
Hoewel uit de beoordeling van het CV van de voorgedragen kandidaat blijkt dat hij niet volledig
voldoet aan het profiel van onderwijskundig specialist voor wat betreft de opleidingsvereisten, is
het gezien zijn ervaring als Head Instructor Vocational-school Refineria ISLA, Coordinator
Training project Refineria Isla en Project leader Social project Refineria Isla at Feffik alsmede
het feit dat hij bestuurservaring heeft - daarbij in aanmerking nemende dat in de huidige van de
raad van commissarissen reeds een onderwijskundige zitting heeft en feit dat FEFFIK zich in
een afbouwproces bevindt - aannemelijk dat hij in voldoende mate past in het profiel van
(tweede) onderwijskundig specialist als commissaris bij FEFFIK.
Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de
benoeming van de heer F.A. Esser als lid van de raad van commissarissen FEFFIK het profiel
van Onderwijs deskundige.
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Code Corporate Governance

De adviseur vraagt hierbij ook uw aandacht voor het feit dat conform de bepalingen van de
Code Corporate Governance er geen sprake dient te zijn van belangenverstrengeling bij
commissarissen (bestuursleden) van een overheidsentiteit, verwezen wordt naar artikel 2.1.2
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van de Code. Tevens dient iedere commissaris onafhankelijk te zijn conform het gestelde in
artikel 2.9 van de Code.
Het behoort in beginsel niet tot de taak van de adviseur om het voorgaande te toetsen. Voorts
brengt de adviseur onder uw aandacht dat het evenmin tot de taak van de adviseur behoort om
een integriteittoets en/of antecedentenonderzoek te verrichten.
De kandidaten dienen voor het aanvaarden van hun benoemingen zelf aan te geven of er
sprake is van belangenverstrengeling dan wel of zij voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria
zoals gesteld in voornoemde bepalingen.
In de brief van 6 mei 2019 van de Minister (zaaknummer; 2019/15878) wordt tot de afbouw van
FEFFIK gesteld dat de Minister zich ervan bewust is dat voor de afbouw er een voltallig bestuur
aanwezig moet zijn en dat de Minister in afwachting is van nieuwe voordrachten.
De adviseur gaat er van uit dat Minister met voltallig bestuur bedoelde te schrijven een voltallige
raad van commissarissen en merkt op dat in overeenstemming met artikel 9 lid 1 de raad van
commissarissen uit minimaal drie (en maximaal zeven) personen bestaat en er met de
benoeming van de heer Esser als commissaris van FEFFIK alsdan aan het statutair minimaal
vereiste aantal commissarissen is voldaan en is in artikel 9 lid 6 bovendien bepaald dat indien
zich, gelet op een door de Minister vastgestelde profielschets, een tussentijdse vacature
voordoet de raad als volledig samengesteld geldt. Gelet op het voorgaande is er aldus geen
belemmering om met het afbouwproces van FEFFIK aan te vangen.
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Conclusie en Advies


De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming
van de voorgedragen kandidaat de heer F.A. Esser als lid van de raad van
commissarissen FEFFIK het profiel van Onderwijs deskundige.



Met de benoeming van de heer F.A. Esser als commissaris zal de omvang van raad van
commissarissen van FEFFIK voldoen aan het statutair minimaal vereiste aantal leden
en bestaat er alsdan geen belemmering voor de aanvang van de afbouw van FEFFIK.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc.

Minister-President
Minister van Financiën
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