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Inleiding

Middels besluit van 3 mei 2017 (zaaknummer: 2017/015192) van de Raad van Ministers,
ontvangen op 5 mei 2017, is het voornemen inhoudende
de benoeming
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx als bestuurslid bij Fundashon Tayer Soshal aan de adviseur gemeld.
Op onder andere 21 december 2016 (nummer: 21122016.01), 5 juni 2014 (nummer:
05062014.01) en 3 november 2014 (nummer: 03112014.01) heeft de adviseur reeds advies
uitgebracht over de voorgenomen benoeming van een aantal bestuursleden bij Fundashon
Tayer Soshal. 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 het bestuur van Fundashon Tayer Soshal e.e.a. aansluitend op de
eerder uitgebrachte adviezen.
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Ontvangen en geraadpleegde documenten
Besluit Raad van Ministers van 3 mei 2017 (zaaknummer: 2017/015192);
Brief van de Minister van 3 mei 2017 aan de Raad van Ministers met het voornemen
(zaaknummer: 2017/015192);
CV van de voorgedragen kandidaat;
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 11 mei 2017.
Toetsing voornemen benoeming bestuurslid

In overeenstemming met artikel 4 lid 1 van de statuten van Fundashon Tayer Soshal bestaat
het bestuur van de stichting uit zeven natuurlijke meerderjarige personen, waaronder een
voorzitter, een vice voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
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Conform lid 2 van artikel 4 van de statuten van Fundashon Tayer Soshal dient het bestuur te
bestaan uit leden waarvan vanwege hun kwaliteiten verwacht kan worden dat zij een bijdrage
leveren aan de kwaliteit van de besluitvorming in het bestuur. Bij samenstelling van het bestuur
zal erop worden gelet dat de leden door ervaring, maatschappelijke positie, specifieke
deskundigheid – kennis op het gebied van arbeid en de gehandicapte mens, financiële en
maatschappelijke aspecten -en persoonlijkheid- waaronder eigenschappen zoals integriteit,
objectiviteit en betrouwbaarheid – in staat zijn in teamverband hun bestuursfunctie uit te
oefenen en daarnaast de directie met advies terzijde te staan.
De bevoegdheid van de Minister om de leden van het bestuur van Fundashon Tayer Soshal
voor te dragen en te benoemen berust op artikel 4 lid 3 van de statuten van de stichting.
In artikel 4 derde lid van de statuten van de Fundashon Tayer Soshal zijn eveneens de
volgende vereisten opgenomen voor de bestuursleden:
 Een persoon met kennis en ervaring op financieel gebied.
 Twee personen met affiniteit met de Gehandicapten-zorg.
 Een persoon werkzaam of op andere wijze verbonden aan Korpodeko of de OBNA.
 Een persoon werkzaam of op andere wijze verbonden aan Curaçao Tourism Development
Foundation.
 Een persoon met artistieke/muzikale affiniteit.
Bij de toetsing van het voornemen tot benoeming van de aangemelde kandidaat als lid van het
bestuur van Fundashon Tayer Soshal heeft de adviseur, gezien het feit dat er nog geen
specifieke profielschets is vastgesteld, 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
(bestuur) zoals vastgesteld bij besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035 van het
Bestuurscollege alsmede de statutaire vereisten.
Zoals onder meer gesteld in het advies van de adviseur van 4 oktober 2013 met nummer
04102013.01 inzake de voorgenomen benoeming van bestuursleden van Fundashon Tayer
Soshal:
“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 het 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. Gelet hierop wordt erop aangedrongen om ieder voornemen te motiveren en daarbij te
vermelden ter invulling van welk 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.
één persoon met financiële kennis en ervaring. De code eist in ieder geval een financieel-deskundige
tussen de leden van de raad van commissarissen;
2.
één juridisch deskundige met specifieke ervaring in het ondernemings en/of rechtspersonenrecht;
3.
één persoon met (bedrijfs)-economische ervaring en kennis;
4.
iemand met specifieke ervaring in de gebieden waar de rechtspersoon actief is.
1.
2.
3.
4.

Profielschets voor de voorzitter van de raad van commissarissen:
aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring;
over HBO-werk- en denkniveau;
goede sociale en communicatieve vaardigheden;
minimaal 5 jaar management-ervaring;”.
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De Minister heeft de melding van de betreffende kandidaat enigszins gemotiveerd aan de
adviseur gemeld. In het schrijven van de Minister van 3 mei 2017 is o.a. het volgende gesteld:
“(…)
Momenteel bestaat het bestuur van de stichting slechts uit drie van de zeven personen, te weten een voorzitter (mw.
Ingrid Sanchez), een secretaris (mw. Olga Torres) en een penningmeester (mw. Norma Schoop). De overige vier
plaatsen, waaronder twee personen die affiniteit hebben met de gehandicaptenzorg, zijn thans onbezet.
Met genoegen wens ik voor te dragen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx heeft, blijkens haar bijgesloten curriculum Vitae, haar
opleidingsachtergrond in onderwijzen (LO Handwerken) en een uitgebreid traject van vorming voor
jeugdwelzijnswerk alsmede train the trainers voor centrum voor jeugdwelzijnswerk. Haar curriculum toont een
uitgebreide sociaalmaatschappelijke betrokkenheid met verschillend leiderschapstrainingen. Haar ervaring vanuit
haar werkzaamheden en ook cursussen op gebied van het vakbondswezen (arbeidsrecht, cao onderhandelingen,
ARBO bewustmaking, enz.) maken duidelijk dat zij een groot scala aan variëteiten heeft, die een uitbreiding van de
kwaliteit in het bestuur zullen realiseren.
(…)”

Uit het CV van de voorgedragen kandidaat volgt in het kort het volgende:


xxxxxxxxxxxxx heeft de Mavo en een opleiding L.O. Handwerken afgerond. Betrokken
is lid van diverse sociale organisaties geweest dan wel daarbij actief en/of werkzaam
geweest. Ook heeft zijn verschillende cursussen gevolgd.

Uit de CV van de kandidaat en uit de motivering van de Minister is niet gebleken dat de
kandidaat in voldoende mate voldoet aan de in de algemene profielschets gestelde vereisten.
Het blijkt niet genoegzaam dat de kandidaat o.a. over de minimaal vereiste HBO denk- en
werkniveau beschikt en dat zij een toezichthoudende functie heeft bekleed dan wel over een
daaraan vergelijkbare bestuurservaringservaring beschikt.
Gelet op het voorgaande kan de adviseur niet anders concluderen dat er zwaarwegende
bezwaarden zijn tegen de voorgenomen benoeming van xxxxxxxxxxxx als bestuurslid van
Fundashon Tayer Soshal.
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Overige opmerkingen

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.
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 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 zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming xxxxxxxxxxxxxxxx als
bestuurslid van Fundashon Tayer Soshal, vanwege het feit dat niet genoegzaam is
gebleken dat zij voldoet aan de in de algemene profielschets gestelde vereisten.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc.

Minister-President
Minister van Financiën
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