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Inleiding

Middels besluit van de Raad van Ministers van 25 november 2020 met zaaknummer
2020/32844, ontvangen op 30 november 2020 is het voornemen inhoudende de benoeming
van twee leden van de raad van commissarissen van Fundashon Organisashon pa Desaroyo
Integral di Mucha (hierna: ODIM) alsmede het voornemen een lid te benoemen in de functie
van voorzitter van raad van commissarissen van ODIM aan de adviseur gemeld.
Op onder andere 9 november 2018 (nummer: 05112018.01) en 8 januari 2020 (nummer
0801202.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht met betrekking tot de voorgenomen
benoeming van leden van de raad van commissarissen bij ODIM. Voornoemde adviezen
moeten als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies
daarom volstaan met de toetsing van de thans voorgedragen kandidaten ter benoeming als lid
van de raad van commissarissen van ODIM e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebracht
advies.
Met betrekking tot de profielschets voor de raad van commissarissen van ODIM heeft de
adviseur laatstelijk op 15 oktober 2020 (nummer: 15102020.01) advies uitgebracht. Met
inachtneming van het gestelde in voornoemd advies is de profielschets voor leden van de raad
van commissarissen van ODIM op 10 november 2020 bij Ministeriele Beschikking
no.2020/30894 vastgesteld.
Artikel 9 lid 1 van de Landsverordening corporate governance stelt dat indien door of namens
een Minister wordt meebeslist of beslist over de benoeming of voordracht tot benoeming van
een bestuurder dient de verantwoordelijke Minister het voornemen tot de benoeming of
voordracht schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance te melden. In
overeenstemming met artikel 9 lid 2 van de Landsverordening corporate governance dient de
adviseur corporate governance te adviseren over de vraag of een dergelijk voornemen voldoet
aan de statuten van de stichting of vennootschap en aan de toepasselijke regels, waaronder de
procedureregels en profielschets zoals bedoeld in artikel 8 van de Landsverordening corporate
governance en de bepalingen uit de Code. In het advies geeft de adviseur gemotiveerd aan of
er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.
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Ontvangen en geraadpleegde documenten




Besluit Raad van Ministers van 25 november 2020 (zaaknummer: 2020/32844);
Brief van 16 november 2020 van de Minister van Onderwijs, Wetenschap Cultuur en Sport
(hierna: de Minister) aan de SBTNO betreffende de voorgenomen benoemingen
(zaaknummer: 2020/32844);
Brief van 2 oktober 2020 van de Sector Directeur Cultuur en Sport (zaaknummer
2020/032844) aan de Minister betreffende de voorgenomen benoemingen;
CV’s van de voorgedragen kandidaten;
Eigen verklaring uitsluiting belangenverstrengeling van de voorgedragen kandidaten;
Profielschets raad van commissarissen ODIM; en
(Concept)statuten ODIM;
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Toetsing voornemen benoeming commissarissen

Voor de toetsing van de voorgedragen kandidaten zal de adviseur middels op de 10 november
2020 bij Ministeriële Beschikking no. 2020/30894 vastgestelde profielschets voor de raad van
commissarissen van ODIM hanteren.
Conform de vastgestelde profielschets zal de raad van commissarissen bestaan uit 5 leden en
als volgt zijn samengesteld:
 2 leden als deskundige op het gebied van educatie en/of orthopedagogiek c.q.
psychologie op het gebied van kinderen;
 1 lid financieel deskundige
 1 lid als juridisch deskundige
 1 lid als bedrijfskundig/commercieel deskundige
In de brief van 16 november 2020 draagt de Minister 3 kandidaten voor als lid van de raad van
commissarissen van ODIM, te weten:

–
–
–

De heer Errol Cova jr in de functie van financieel expert, tevens voorzitter.
De heer Robert Frans in de functie van juridisch expert.
xxxxxxxx in de functie van technisch expert.

De Minister heeft de voordracht van de kandidaten als volgt enigszins onderbouwd:
“(...)
Voordracht van dhr. Errol Cova jr.
In uw advies d.d. 8 januari 2020 2018 nr. 08012020.01 heeft u reeds aangegeven geen zwaarwegende
bezwaren te hebben tegen de benoeming van de heer Errol Cova jr. als financieel expert.
De Minister is voornemens om de heer Cova tevens te benoemen als voorzitter van de Raad van
Commissarissen. Om deze reden vraagt de Minister uw advies omtrent deze benoeming.
De heer Cova heeft meer dan 15 jaar aantoonbaar kennis en ervaring opgedaan in leidinggevende
functies, waarvan hij meer dan 10 jaar leiding geeft aan professionals. Daarnaast is de heer Cova sinds
2018 voorzitter van het Innovation Platform. Meer informatie over het profiel van de heer Cova vindt u in
het bijgevoegde curriculum vitae.
Voordracht van de heer Robert Frans.
De heer Frans heeft Notarieel recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden aangevuld met
certificaten op het gebied van bestuursrecht, staatsrecht, strafrecht en strafprocesrecht.
De heer Frans heeft ruim 15 jaar gefunctioneerd in het juridisch adviesvak. Daarnaast heeft hij ook
bestuurservaring opgedaan onder meer als bestuurslid van Igualdad Lodge No. 653 en Holland House
Colombia. Gezien zijn opleidingsachtergrond en ervaring mag verwacht worden dat de heer Frans
voldoende zal functioneren als lid RvC van ODIM. Meer informatie over het profiel van de heer Frans
vindt u in bijgesloten curriculum vitae.
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Voordracht xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
(...)”

Toetsing voorgenomen benoeming van de heer Errol Cova jr.
In het advies van 5 november 2018 (nummer: 05112018.01) heeft de adviseur reeds
aangegeven geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de voorgenomen benoeming van
de heer Errol Covan jr. als lid van de raad van commissarissen van ODIM in het profiel van
financieel deskundige. Het voornemen van de Minister is nu om de heer Cova tevens te
benoemen in de functie van voorzitter van de raad van commissarissen van ODIM.
Uit het CV van de heer Errol G.A. Cova blijkt dat hij binnen de Centrale Bank van Curaçao en
Sint Maarten diverse leidinggevende c.q. management posities heeft vervuld en daar thans
hoofd van de afdeling ‘Investment Institution and Trust Superviosion Off-site’ is.
Uit de beoordeling van het CV van de heer Errol G.A. Cova kan redelijkerwijs worden
aangenomen dat hij genoegzaam voldoet aan de additionele vereisten ter benoeming in de
functie van voorzitter van de raad van commissarissen van ODIM.
Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bewaren tegen de benoeming
van de heer Errol G.A. Cova in de functie van voorzitter van de raad van commissarissen van
ODIM.
Toetsing voorgenomen benoeming van de heer Robert Frans
Uit het CV van de heer Frans blijkt onder meer dat hij een studie notarieel recht heeft afgerond
aan de Rijksuniversiteit Leiden. Daarnaast heeft hij certificaten Bestuursrecht, Staatsrecht,
Strafrecht en Strafprocesrecht behaald aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen. Sins
2012 de heer Frans Juridisch adviseur bij Frans & Associates, Counselors at Law en daarnaast
sinds 2020 Directeur ARL Solutions B.V. (verschaffen van technische expertise en consultancy
met nadruk op handel, techniek en energie). Ook blijkt uit het CV van de heer Frans dat hij
enige bestuurservaring heeft, zoals bestuurslid Lodge Igualdad Nr. 653.
Uit de beoordeling van het CV van de heer Robert R. Frans kan redelijkerwijs worden
aangenomen dat hij gelet op zijn opleiding en werkervaring, alsmede het feit dat hij enige
bestuurservaring heeft, genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de
raad van commissarissen van ODIM in het profiel van juridisch expert.
Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de
benoeming van de heer Robert R. Frans als lid van de raad van commissarissen van ODIM in
het profiel van juridisch expert.
Toetsing voorgenomen benoeming van xxxxxxxx
Bij het raadplegen van de aangeleverde documenten heeft de adviseur geconstateerd dat enige
informatie dan wel motivering ten aanzien van de voordracht van xxxxxxxx ontbreekt.
Xxxxxxxx
Uit het CV xxxxxxxx en de motivering van de Minister blijkt niet dat zij voldoet aan de vereiste
van het hebben van ervaring in een toezichthoudende functie dan wel het hebben van ervaring
in een vergelijkbare bestuursfunctie.
Gezien het voorgaande en conform artikel 9 van de Landsverordening corporate governance
ontvangt de adviseur gaarne alsnog het volgende:
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Nadere motivering waaruit blijkt dat de voorgedragen kandidaat xxxxxxxx voldoet aan de
vereiste ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare
bestuursfunctie.

Ter wille van een snellere afhandeling kan de verzochte informatie eveneens per e-mail
(donalddepalm@sbtno.org) aan de adviseur worden verstuurd. In het kader van de wettelijke
termijn waarin de adviseur na ontvangst van een melding een advies moet uitbrengen, ontvangt
de adviseur de verzochte informatie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op 24 december 2020.
Mocht u aan de hand van het bovenvermelde vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u
contact opnemen met de adviseur.
4

Conclusie en Advies
−

De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer
Errol G.A. Cova in de functie van voorzitter van de raad van commissarissen van ODIM.

−

De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer
Robert R. Frans als lid van de raad van commissarissen van ODIM in het profiel van
juridisch expert.

−

Met betrekking tot de voorgenomen benoeming van xxxxxxxx ontvangt de adviseur
gaarne, uiterlijk op 24 december 2020, alsnog een nadere motivering waaruit blijkt dat
zij voldoet aan de vereiste ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in
een vergelijkbare bestuursfunctie.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc.

Minister van Financiën
Minister-President
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