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Aanpassing vergoeding leden RvC

Bijlage(n):

De Minister heeft middels brief van 26 oktober 2017 no. 2017/041352 aan de SBTNO advies
gevraag met betrekking tot de aanpassing van de vergoeding van de leden van de raad van
commissarissen dan wel leden van het bestuur van de onder haar ressorterende stichtingen.
Artikel 4.3 van de Code stelt dat bij landsbesluit een entiteit wordt opgericht, welk belast is met
advisering van de overheid inzake de remuneratie van commissarissen en bestuurders van de
vennootschap. De adviseur heeft in eerder adviezen de Regering dan wel de Ministers de
aandacht gevraagd voor het gestelde onder de bepalingen 4.2 en 4.3 van de Code Corporate
Governance en de Regering dan wel de Ministers geadviseerd om op korte termijn een entiteit
op te richten zoals vermeldt in de bepalingen 4.2 (Selectie en benoeming van commissarissen
en bestuurders) en 4.3 (Remuneratie van commissarissen en bestuurders) van de Code
Corporate Governance ter verrichting van de in de bepalingen vermelde taken. Deze entiteit
kan zelfs een ambtelijke commissie zijn die bij landsbesluit wordt ingesteld.
Onverlet het voorgaande kan de adviseur de Minister met inachtneming van artikel 4 van de
Landsverordening naar aanleiding van het verzoek van de Minister in deze adviseren.
In beginsel behoort de vergoeding voor de bestuursleden dan wel leden van de raad van
commissarissen per stichting te worden vastgesteld met in achtneming van onder andere de
aard, omvang en complexiteit van de stichtingen. Het is weliswaar mogelijk om voor entiteiten
met een gelijke omvang en complexiteit een gelijke vergoeding voor de leden vast te stellen.
De wijze voor het vaststellen van een vergoeding is statutair geregeld en kan per stichting
verschillen.
Bij de stichtingen die reeds hun statuten hebben vastgesteld conform de modelstatuten zoals
Stichting Studiefinanciering Curaçao berust de bevoegdheid tot het vaststellen van die
vergoeding bij de Minister. Bij deze stichtingen kan de Minister gemotiveerd en rekening
houdende met de aard omvang en complexiteit van de stichting de vergoeding vaststellen.
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Bij de meeste stichtingen waarvan de statuten nog niet zijn aangepast is de vaststelling van de
vergoeding anders geregeld.
Zo is in de statuten van onder andere Fundashon Kas di Kultura en Fundashon Planifikashon di
Idioma bepaald dat de leden geen beloning genieten voor hun werkzaamheden maar recht
hebben op een maandelijkse tegemoetkoming in de door hen gemaakte kosten. De
bevoegdheid tot het vaststellen van de vergoeding is hier des stichting zelf.
Bij andere stichtingen zoals Fundashon Inovashon di Ensenansa Planifikashon di Idioma en
Biblioteka Nashonal Korsou is in de statuten bepaald dat de bestuursleden een vergoeding
ontvangen voor de onkosten overeenkomstig de bij het Eilandgebied (lees: het Land)
gebruikelijke regels.
In dit geval kan het Land richtlijnen vaststellen voor de vergoeding. Voor wat betreft de
overheidsvennootschappen zijn bij besluit van de Raad van Minister van 12 april 2012 de
vergoedingen vastgesteld. Voor overheidsstichtingen is er voor zover de adviseur bekend geen
besluit genomen ter vaststelling van de vergoedingen. Het Land kan gelijk aan het besluit voor
de overheidsvennootschappen een vergoeding dan wel richtlijn vaststellen voor de Stichtingen.
De hoogte van de vergoeding dient zoals reeds gesteld met in achtneming van onder andere de
aard, omvang en complexiteit van de stichtingen te worden vastgesteld. De vergoeding van de
leden van het bestuur van de stichtingen die qua aard omvang en complextiet kleiner zijn dan
Stichting Studiefinanciering kan dan ook lager zijn dan die van de Stichting Studiefinanciering
De adviseur geeft u echter in overweging om alvorens de vergoedingen vast te stellen dan wel
aan te passen overleg te plegen met de betreffende stichtingen en zo mogelijk een
overgangsbepaling bij de vaststelling op te nemen.
De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij ook wederom
geadviseerd om uitvoering te geven aan het gestelde onder de bepaling 4.3. van de Code.
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