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Inleiding

Middels besluit van de Raad van Ministers van 20 december 2017 met zaaknummer
2017/049905, ontvangen op 22 december 2017 is het voornemen inhoudende de benoeming
van een lid 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 9 van de Verordening 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
Op 3 januari 2018 (no. 08012018.01) heeft de adviseur advies uitgebracht omtrent de
voorgenomen vaststelling van de gewijzigde 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. Tevens had de adviseur
verzocht om na vaststelling van de profielschets deze aan de adviseur te doen toekomen.
Op 25 oktober 2017 (no. 25102017.01) en 14 november 2017 (no. 14112017.01) heeft de
adviseur advies uitgebracht omtrent de voorgenomen benoeming van leden van de raad van
commissarissen bij SEFBA. Voornoemde adviezen moeten als integraal onderdeel worden
gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de
voorgedragen kandidaat ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van SEFBA
e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebracht adviezen.
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Ontvangen en geraadpleegde documenten
Besluit Raad van Ministers van 20 december 2017 (zaaknummer: 2017/049905);
Brief van de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (hierna: de Minister) van
15 december 2017 aan SBTNO met betrekking tot voornemen benoeming dhr. R. Mari tot
RvC lid SEFBA (zaaknummer: 2017/049905);
CV van de voorgedragen kandidaat;
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Statuten van SEFBA d.d. 22 oktober 2012; en
Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van
SEFBA van 5 januari 2018.

3

Toetsing voornemen benoeming commissarissen

Op 3 januari 2018 (no. 03012018.01) heeft de adviseur advies uitgebracht omtrent de
voorgenomen vaststelling van de gewijzigde 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.
De adviseur zal de voorgenomen benoeming dan ook toetsten aan de gewijzigde profielschets
met in achtneming van het gestelde in het advies van de adviseur.
De Minister heeft met betrekking tot de voorgenomen benoeming in zijn schrijven van 15
december 2017 het volgende gesteld:
“(…)
Onder verwijzing naar uw schrijven van 22 november jl. genummerd 07122017.01 ter zake bovenvermeld
onderwerp, bericht u nader als volgt.
In aanvulling op mijn eerdere melding , informeer ik u dat de achtergronden van dhr. Mari zoals vermeld
op zijn CV, ruimschoots overeenkomen met de eisen welke in de profielschets SEFBA , ook de thans
gewijzigde, worden verlangd ten aanzien van algemene eisen voor alle RvC leden en ook voor die van
financiële deskundige.
Van belang in deze is dat SEFBA helaas reeds meerdere jaren niet conform haar doelstellingen en het
subsidiebeleid van de overheid functioneert en dat het zeer noodzakelijk is daarin verandering te brengen
hetgeen vooral nauwe controle en deskundige begeleiding van het bestuur vanuit de RvC zal vergen.
Zoals uit zijn CV blijkt beschikt dhr. Mari over brede en jarenlange ervaring bij de overheid in diverse
controle en inspectie functies en ook over bestuurlijke ervaring wegens zijn jarenlange verbondenheid
aan goed aangeschreven sociale instellingen. Volgens verkregen informatie heeft dhr. Mari ruime
belangstelling voor gemeenschapsopbouwwerk hetgeen ook blijkt uit zijn CV te weten jarenlange
betrokkenheid bij diverse sociale projecten.
De RvC van SEFBA heeft thans slechts één RvC lid, die feitelijk sedert vorig jaar diende af te treden
doch op verzoek is aangebleven en functioneert als voorzitter.
Ik hoop u met al het voorgaande voldoende mijn beweegredenen te hebben medegedeeld en vertrouw er
op dat SB TNO geen zwaarwegende bezwaren zal hebben tegen mijn voornemen dhr. Mari te benoemen
tot RvC lid / financieel deskundige bij SEFBA.
(…)”

De Minister heeft het voornemen gemotiveerd aan de adviseur gemeld. Zowel uit de motivering
van de Minister als uit het CV van de kandidaat, blijkt dat de kandidaat in voldoende mate
voldoet aan de vereisten om als lid van de raad van commissarissen in het profiel van financieel
deskundige van SEFBA te kunnen worden benoemd.
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Betrokkene beschikt over de minimaal vereiste opleiding en werkervaring in de financiële
richting alsmede over de nodige bestuurservaring.
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Conclusie en Advies


De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming
van de voorgedragen kandidaat de heer R.M. Mari als lid van de raad van
commissarissen van SEFBA in het profiel van Financieel deskundige.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc.

Minister-President
Minister van Financiën
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