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Grondslag

De openbare rechtspersoon het Land Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de
Verordening corporate governance (A.B. 2009 no. 92), een schriftelijke overeenkomst
aangegaan ingaande 1 mei 2012, met een bij Landsbesluit no. 2012/13836 aangewezen
deskundige organisatie zijnde de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten
(SBTNO). Uitgaande van het gestelde in artikel 4 derde lid van de Verordening corporate
governance als ook 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 de Code Corporate Governance en
in de Verordening opgenomen bepalingen.
De Minister heeft kennelijk met in achtneming van het voorgaande de adviseur benaderd met
het verzoek om advies inzake de vergoeding van de bestuursleden van Fundashon pa Stimula
Edukashon y formashon den Bario (SEFBA)
2

Ontvangen en geraadpleegde documenten

− Besluit van de Raad van Ministers d.d. 28 november 2012 no. 2012/58385
− Voorstel van de Minister d.d. 16 november 2012
In het voorstel van de Minister stelt de Minister het volgende:
De non-profit stichtingen verzoeken om een verhoging van de maandelijkse vergoeding gezien het feit
dat er 4 jaren verstreken zijn na het laatste besluit van het toenmalige Bestuurscollege over de hoogte
van de uit te reiken toelagebedrag. De kosten die gemoeid zijn met het besturen van een stichting zijn
hoger geworden in anno 2012, te noemen benzine en telefoonkosten. Gesteld wordt dat de huidige
toelage van Ang. 350, = niet toereikend is voor het verrichten van de bestuurlijke verantwoordelijkheden
voor non-profit organisaties die een subsidie van hoger dan Ang. 300.000,= ontvangen.
De Sector Cultuur en Sport is van mening dat een verhoging de bestuursleden ten goede zal komen in
deze moeilijke tijden maar dat deze vergoeding niet gelijk aan profit organisaties gesteld dient te worden.
Sector Cultuur en Sport stelt het volgende voor de non-profit instellingen die een subsidiebedrag van
Ang. 300.000,= en hoger:
Voorzitter: Ang. 700,= en voor de overige leden Ang. 600,=
Deze regeling toe te passen op bestuursleden die een Non-profit organisatie welke een subsidiebedrag
hoger dan Ang. 300.000,00 ontvangt.
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Bepalingen Code Corporate Governance

Conform artikel 4.3 van de Code dient de Raad van Ministers dan wel de Regering een entiteit
op te richten, welke belast is met advisering van de overheid inzake de remuneratie van
commissarissen en bestuurders van de vennootschap.
In eerder adviezen van de Adviseur aan de Regering dan wel de Raad van Ministers heeft de
Adviseur er reeds op aangedrongen om de betreffende entiteit op te richten om de Regering
dan wel de Raad van Ministers van advies te voorzien conform de artikelen 4.2 en 4.3 van de
Code. De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om met
spoed de betreffende entiteit op te richten. Volledigheidshalve zij gesteld dat de entiteit ook een
ambtelijke commissie kan zijn; de instelling van deze entiteit zou in de vorm van een commissie
op zeer korte termijn kunnen geschieden.
Deze commissie dan wel entiteit kan dan verzocht worden om de vergoedingen van
commissarissen dan wel bestuursleden te evalueren dan wel hiervoor voorstellen aan te
dragen.
Voor wat betreft het verzoek om de vergoedingen vast te stellen op Ang 700,- voor de voorzitter
en 600, - voor de overige leden van een overheidsstichting het volgende .
De gevraagde vergoeding van Ang. 700,- per maand voor de voorzitter dan wel 600,- per
maand per commissaris dan wel bestuurslid is niet onredelijk.
Wel dient beoordeeld te worden of een overheidsentiteit deze verhoging kan dragen. Indien dit
immers een netto vergoeding betreft zullen de totale kosten voor een overheidsentiteit met 7
bestuursleden bijna een ton bedragen. Indien zoals gesteld dit ook zou gelden voor een
Stichting met een begroting van 3 ton betekent dit dat 1/3 deel van de begroting bestemd is
voor de vergoeding aan bestuursleden. Overwogen kan worden om het aantal leden van de
Raad van Commissarissen dan wel bestuursleden bij kleine overheidsentiteiten te beperken tot
3 a 5 leden waardoor de totale kosten voor vergoeding beperkt blijven.
De conform artikel 4.2 en 4.3. van de code op te richten entiteit zal dit ook bij zijn advisering in
beschouwing moeten nemen.
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Conclusie en advies
•

De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om uitvoering te
geven aan het gestelde onder de bepalingen 4.2 en 4.3 van de Code Corporate
Governance en de betreffende entiteit/commissie op te richten.

•

De Adviseur adviseert de regering om bij het bepalen dan wel vaststellen van de
vergoeding rekening te houden met de druk van de totale vergoedingen op de begroting
van de betreffende overheidsstichting.

•

De Adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de aanpassing van de
vergoeding voor de leden van de Raad van Commissarissen dan wel bestuursleden
voor overheidsstichtingen dan wel SEFBA.

De SBTNO
adviseur corporate governance
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