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Inleiding

Middels omslag van 29 november 2017 met zaaknummer 2017/46108, ontvangen op 5
december 2017 is het voornemen inhoudende de (her)benoeming van de directeur van
Stichting “Fundashon Desaroyo Deportivo Korsou” (hierna: FDDK) aan de adviseur gemeld.
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
Verzoek van de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (hierna: De
Minister) van 29 november 2017 (zaaknummer: 2017/46108);
Brief van FDDK van 21 november 2017 aan de Minister;
Strategisch plan FDDK;
Motivering herbenoeming bestuurder FDDK d.d.13 november 2017;
Statuten van FDDK, laatstelijk gewijzigd op 16 juli 2014; en
Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van
FDDK van 24 december 2017.
Toetsing voornemen (her)benoeming directeur

Met verzoek van de Minister heeft de adviseur een schrijven van FDDK d.d. 21 november 2017
mogen ontvangen met het verzoek tot herbenoeming van de directeur dan wel de benoeming
van de directeur voor en periode van vijf jaar te weten vanaf 1 januari 2018 tot en met 1 januari
2023. Gesteld wordt dat het bestuur de directeur heeft beoordeeld en gemotiveerd tot het
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besluit is gekomen tot verlening van de overeenkomst van opdracht voor een periode van 5
jaar.
Conform artikel 3.11 van de Code voert de raad van commissarissen jaarlijks een
functionerings- en beoordelingsgesprek met de directeur.
De beoordeling van een directeur dient echter ook te geschieden conform artikel 4.2 van de
Code. Conform artikel 4.2 van de Code dient een entiteit bij landsbesluit te worden opgericht
die belast is met de advisering van de overheid inzake de selectie en benoeming van
commissarissen en bestuurders. Die entiteit heeft ook als taak de periodieke beoordeling van
het functioneren van individuele bestuurders. Voor zo ver de adviseur bekend, is die entiteit nog
niet opgericht.
De raad van commissarissen het voornemen tot herbenoeming van de directeur genoegzaam
gemotiveerd aan de Minister gemeld. Verondersteld wordt dat de Minister
Doorslaggeven voor de herbenoeming voor de raad van commissarissen is het volgende
geweest zoals gesteld in de motivering van de raad van commissarissen d.d 13 november 2017
.
 De beoordelingen van het bestuur van 2015, 2016 en 2017 (halfjaarlijks).
 Het transparante en verantwoorde financiële beheer van de aan FDDK toegewezen
subsidie met handhaving van een plausibel niveau van dienstverlening.
 Een goed inzicht in de personele problematiek in een perspectief van het versterken van
de organisatie en het harmoniseren van twee bedrijfsculturen.
 De uitdaging van het onderhandelen van een nieuwe CAO met de ABVO, dat in 2018
afloopt, binnen de werkelijkheid dat de subsidie ontoereikend is voor de levering van de
producten zoals de overheid dat beoogt in het nationale spotbeleid.
Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de
voorgenomen (her)benoeming van de heer Thakaidzwa Doran als directeur van FDDK.
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Code Corporate Governance

De adviseur vraagt hierbij wederom 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 adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de (her)benoeming van de heer
Thakaidzwa Doran als directeur van de FDDK.

SBTNO
De adviseur corporate governance
cc.

Minister-President
Minister van Financiën
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