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Inleiding

Middels besluiten van de Raad van Ministers van 1 december 2021 met zaaknummers
2021/033787 en 2021/040955, ontvangen op december 2021 en besluiten van de Raad van
Ministers van 8 december 2021 met zaaknummers 2021/041834 en 2021/041372, ontvangen
op 10 december 2021 is het voornemen inhoudende de benoeming van een viertal kandidaten
als bestuurslid bij Fundashon Material pa Skol (hierna: FMS) en Fundashon pa Planifikashon di
Idioma (hierna: FPI) aan de adviseur gemeld.
Op onder andere 8 november 2021 (nummer: 08112021.01) heeft de adviseur eerder advies
uitgebracht betreffende het voornemen tot de benoeming van bestuursleden bij FMS en FPI.
Voornoemd advies moet als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal
in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de bij dit beoordelingsverzoek voorgenomen
benoemingen van leden van het bestuur van FMS en FPI, e.e.a. aansluitend op het eerder
uitgebracht advies.
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 de verantwoordelijke Minister het voornemen tot de benoeming of voordracht
schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance dient 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
Besluiten van de Raad van Ministers van 1 december 2021 met zaaknummers
2021/0330787 en 2021/040955;
Besluiten van de Raad van Ministers van 8 december 2021 met zaaknummers
2021/041834 en 041372
Brief van 27 november 2021 met zaaknummer 2021/033787 van de Minister van
Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers
betreffende “nadere motivering voordracht lid bestuur FMS en FPI”;
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Brief van 28 november 2021 met zaaknummer 2021/040955 van de Minister aan de Raad
van Ministers betreffende de voorgenomen benoeming van een lid van het bestuur van
FMS en FPI;
Brief van 1 december 2021 met zaaknummer 2021/041372 van de Minister aan de Raad
van Ministers betreffende de voorgenomen benoeming van een lid van van het bestuur van
FMS en FPI;
Brief van 6 december 2021 met zaaknummer 2021/041834 van de Minister aan de Raad
van Ministers betreffende de voorgenomen benoeming van een lid van het bestuur van
FMS en FPI;
CV’s van de voorgedragen kandidaten;
Statuten van FMS, laatstelijk gewijzigd op 12 juni 1987;
Statuten van FPI, laatstelijk gewijzigd op 24 april 1998; en
Online uittreksels van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van
FMS en FPI van 21 december 2021.
Toetsing voornemen benoeming bestuursleden

Met betrekking tot huidige samenstelling van het bestuur van FMS en FPI heeft de Minister in
zijn brieven aan de Raad van Ministers (zaaknummers: 2021/040955 en 2021/041372) het
volgende overzicht overlegd:
Naam
1. Muriel Meyer
2. Shertine de Windt

Profiel
Secretaris
Penningmeester

Datum van
benoeming
8 maart 2019
April 2020

Termijn van
benoeming
4 jaar
4 jaar

Datum van
aftreden
8 maart 2023
April 2024

Voor de samenstelling van het bestuur van FMS en FPI - wordt vooruitlopend op de wettelijke
verplichting om de statuten te wijziging in overeenstemming met de Modelstatuten - rekening
gehouden met artikel 6 van de statuten van FPI, waarin de vereiste deskundigheid voor de
leden van het bestuur bestuur zijn opgenomen, t.w.:
de voorzitter (geen deskundigheidsprofiel in de zin van de profielschets);
de secretaris (geen deskundigheidsprofiel in de zin van de profielschets);
een financieel deskundige als penningmeester;
een lid met kennis en ervaring op het gebied van onderwijs;
een lid met kennis en ervaring op het gebied van taal en cultuur;
6. een lid met kennis en ervaring op het gebied van communicatie en media;
7. een lid met kennis en ervaring inzake wetenschapsbeoefening.
1.
2.
3.
4.
5.

Volledigheidshalve wijst de adviseur er in het geval van FPI op dat ingevolge artikel 16 van de
statuten, een statutenwijziging dient plaats te vinden met algemene stemmen, waarbij geen
vacature in het bestuur bestaat (en het bestuur daartoe dus - tijdelijk - uit 7 leden moet
bestaan).
De profielen voorzitter en secretaris zijn geen deskundigheidsprofielen in de zin van een
profielschets. Uit eerdere adviezen kan de adviseur afleiden dat mevrouw Meyer is benoemd in
het profiel van deskundige op het gebied van onderwijs. Mevrouw de Windt is als
penningmeester benoemd in het profiel van financieel deskundige.
Bij de toetsing van de kandidaten zal de adviseur naast de deskundigheidssamenstelling tevens
aansluiting zoeken bij de in de Modelprofielen opgenomen benoemingsvereisten. De
Modelprofielen zijn te vinden op de website van SBTNO.
Voordracht de heer G.F. Ignacio
Middels besluit van de Raad van Ministers van 1 december 2021 met zaaknummer
2021/033787 is de voordracht van de heer Giandro Franklin Ignacio - met nadere motivering bij
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brief van de Minister van 27 november 2021 met zaaknummer 2021/033787 aan de Raad van
Ministers - opnieuw aan de adviseur aangeboden, naar aanleiding van het advies van de
adviseur van 8 november 2021 (nummer: 08112021.01) waarin de adviseur onder meer stelde:
“(...)
Wegens het ontbreken van de nodige bestuurservaring in een toezichthoudende functie dan wel een
vergelijkbare bestuurservaring bij de voorgedragen kandidaat - in acht nemende het feit dat er de laatste
tijd geregeld kandidaten worden voorgedragen zonder de nodige bestuurservaring - heeft de adviseur
vooralsnog zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Giandro Franklin
Ignacio als bestuurslid van FMS en FPI.
Indien de Minister de benoeming van de heer Giandro Franklin Ignacio toch wenst door te zetten, dan
ontvangt de adviseur op grond van artikel 9 van de Landsverordening corporate governance graag onder wederaanbieding van de omslag met zaaknummer 2021/033787 - hetzij een nadere motivering
van de Minister waaruit blijkt dat de heer Ignacio bestuurservaring in een toezichthoudende functie dan
wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie heeft, hetzij een gedegen motivering waaruit blijkt
waarom onverlet het ontbreken van bestuurservaring het noodzakelijk is de heer Ignacio desondanks te
benoemen als lid van het bestuur van FMS en FPI in het profiel van deskundige op het gebied van
onderwijs.
(...)”

De Minister geeft in de brief van 27 november 2021 aan de Raad van Ministers de volgende
nadere motivering voor de voordracht van de heer Ignacio:
“(...)
Nadere motivering
Zoals reeds in mijn eerdere schrijven staat te lezen, heeft de heer Ignacio zijn onderwijskundige carrière
in het jaar 2011 begonnen bij het Assink Lyceum in Nederland waar hij de functies van docent
Aardrijkskunde 2e graad en sectiehoofd heeft bekleed.
Nadat betrokkene in het jaar 2012 zijn opleiding Leraar Voortgezet Onderwijs te Windesheim (Zwolle)
heeft afgerond en alsook ervaring heeft opgedaan op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, heeft
hij hier te lande in de laatste decennia (in ieder geval sedert april 2013 tot op heden) enorm veel ervaring
opgedaan bij de drie grootste schoolbesturen, te weten RK, DOS & VPCO).
Van 2013 tot 2016 heeft betrokkene hier op Curaçao de functie van Sectiehoofd bekleed bij Gouverneur
Lauffer VSBO. Daaropvolgend bekleedt hij sinds het jaar 2016 tot op heden de functie van Sectiehoofd
bij Albert Schweitzer College VSBO. Naast de functie van Sectiehoofd bekleedt betrokkene aldaar alsook
de functies van docent/leerkracht, mentor en zorg coördinator.
Sectiehoofd
Betrokkene fungeert als hoofd van een vakgroep dan wel een groep collega’s binnen een team en
bevordert hij de professionele cultuur en het vakmanschap binnen de sectie. Resultaten worden door
hem structureel geanalyseerd en wordt er door hem actie ondernomen als resultaten tegenvallen. Vanuit
deze hoedanigheid streeft hij naar een open en veilige cultuur binnen de sectie waardoor reflectie en
feedback mogelijk is. Als sectiehoofd bemiddelt hij bij conflicten binnen de sectie. Hij is degene die de
contacten onderhoud tussen schoolleiding en vakgroep. Hij draagt zorg voor dat de verschillende
docenten de juiste stof behandelen en op gelijk niveau toetsen.
Zorgcoördinator
Vanuit de functie van zorgcoördinator is betrokkene de persoon die de gehele zorg op en rond de school
coördineert. Zijn functie heeft als doel de juiste mate van zorg aan te kunnen bieden aan de juiste
leerling. Dit kan soms zorg binnen een school zijn (counseling, extra begeleiding door de mentor,
remedial teaching, faalangsttraining e.d.) maar ook zorg buiten de school. Als zorgcoördinator stelt de
heer Ignacio (samen met betrokkenen) behandelplannen op en controleert of deze worden gevolgd.
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Mentor
Als mentor maakt betrokkene deel uit van de belangrijkste schakel tussen school, leerlingen en ouders.
De mentor licht ouders, school en leerlingen in op alles wat van belang kan zijn voor goed onderwijs aan
de leerlingen van zijn mentorklas. Van uit deze functie bewaakt hij de prestaties en het welzijn van zijn
mentorleerlingen in het bijzonder en de mentorklas in het algemeen. Hij zoekt voor zijn leerlingen, waar
nodig, begeleiding bij andere functionarissen binnen- en buiten de school.
Aangezien hij gewerkt heeft op verschillende scholen die langdurig een (werk)relatie met de FMS heeft
onderhouden, is hij van dichtbij bekend met de problemen waarmee de stichting FMS kampt en de
aspecten die binnen de FMS verbetering vereisen. Dit gegeven komt de stichting ten goede toe
aangezien ik zowel uit geraadpleegde correspondentie als uit afzonderlijk gevoerde gesprekken met het
bestuur en het personeel miscommunicatie met ernstige gevolgen en misstanden heb geconstateerd
tussen de bestuursleden onderling en tussen de bestuursleden en het personeel van de FMS. De
informatie waarover betrokkene beschikt, zou kunnen bijdragen tot opheldering en de besluitvorming ten
aanzien van het besturen van de stichting bevorderen.
Vermeldenswaardig is eveneens dat de heer Ignacio momenteel de functie van (eigenaar) directeur
bekleedt bij het door hem opgerichte bedrijf Gigo Martinez Official dat sinds het jaar 2017 bij de Kamer
van Koophandel staat ingeschreven.
Tot slot zij vermeld dat betrokkene in het verleden als Hoofd Accountmanager binnen een groot bedrijf
hier op Curaçao succesvol leiding heeft gegeven aan een negen koppige organisatie die zowel op
Curaçao als in het buitenland opereert.
Op grond van het vorenstaande zou ik met alle rust kunnen stellen dat de heer Ignacio in voldoende
mate aan de in de Modelprofielen opgenomen benoemingsvereisten (waaronder bestuurservaring)
voldoet om de functie van lid van het bestuur van FMS en van FPI in het profiel van deskundige op het
gebied van onderwijs te kunnen uitoefenen.
(...)”

Uit de beoordeling van het CV van de heer Ignacio en bijzonderlijk de uitgebreide nadere
motivering van de Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij, gezien zijn opleiding
en werkervaring, genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van het bestuur
van FMS en FPI in het profiel van deskundige op het gebied van onderwijs.
Zoals gesteld is mevrouw Muriel Meyer als secretaris [niet zijnde een deskundigheidsprofiel in
de zin van de profielschets] van het bestuur van FMS en FPI benoemd in het profiel van
deskundige op het gebied van onderwijs. Aangezien ieder bestuurslid dient te worden benoemd
in een deskundigheidsprofiel in de zin van de profielschets, kan worden betoogd dat er daarom
nog een vacante positie is voor een lid van het bestuur van FMS en FPI in het profiel van
deskundige op het gebied van onderwijs.
Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de
voorgenomen benoeming van de heer Giandro Franklin Ignacio als lid van het bestuur van FMS
en FPI in het profiel van deskundige op het gebied van onderwijs.
Voordracht de heer Alvin G.G. Stacia
Blijkens de brief van 28 november 2021 met zaaknummer 2021/040955 aan de Raad van
Ministers, is de Minister voornemens om de heer Alvin G.G. Stacia te benoeming als voorzitter
van het bestuur van FMS en FPI. De adviseur wijst erop dat het profiel van voorzitter (en
secretaris) geen geen deskundigheidsprofiel in de zin van een profielschets is.
De Minister geeft in de brief van 28 november 2021 aan de Raad van Ministers de volgende
nadere motivering voor de voordracht van de heer Stacia als voorzitter van het bestuur van
FMS en FPI:
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“(...)
De stichting FMS bevindt zich momenteel in een transitiemoment waar moeilijke c.q. belangrijke
beslissingen genomen dienen te worden. Daarvoor ben ik op zoek naar een ervaren, deskundige,
bestuurslid tevens voorzitter dat goed in teamverband kan werken en de diverse vraagstukken rondom
de interne beheersing, risicomanagement van verschillende invalshoek kan benaderen. Een lid dat zich
kritisch opstelt, rekening houdend met de speerpunten van het huidige regeerprogramma is een vereiste.
Dit profiel komt volledig overeen met de ervaring, kennis en interesses van de heer Alvin G. Stacie. Hij
zet dan ook graag zijn schouders onder de verdere ondersteuning van de stichting FMS.
De heer Stacie heeft affiniteit met de advisering ten aanzien van het systeem van interne beheersing,
heeft jarenlange ervaring met ondersteuning als bestuurslid tevens voorzitter/raadslid van overheid N. V's
en stichtingen bij de implementatie van de corporate governance wet- en regelgeving. Hij staat bekend
voor de kwalitatieve ondersteuning die hij heeft verleend bij onder andere Fundashon Tayer Soshal Sta.
Martha en Stichting Brasami teneinde het goed functioneren van de genoemde organisaties wederom te
garanderen.
(...)”

Uit het CV van de heer Stacia blijkt onder meer dat hij een WO-opleiding bedrijfseconomie,
afstudeerrichting accountancy aan de Universiteit Groningen heeft afgerond. Ook heeft hij een
postdoctorale accountancy opleiding aan het Koninklijk Nivra afgerond. Sinds januari 2017 is de
heer Stacia werkzaam als ZZP’er (Nummer 13 Accountancy & Consulting Services B.V.)
waarbij hij zich voornamelijk richt op dienstvrlening voor onder toezicht staande (financiële)
instellingen.
Daarvoor was hij onder meer werkzaam als Partner van de Line of Sevie Assurance an Risk
Assurance Services bij PriceWaterhouseCooper (2007 -2016).
Ook blijkt uit het CV van de heer Stacia dat hij bestuurservaring heeft in toezichthoudende
functies, te weten als lid van het bestuur van stichting Brasami, lid van het bestuur van
Fundashon Fisilidasnan Deportive Korsou, lid van de raad van commissarissen van UTS en lid
van de raad van commissarissen (financieel deskundige) en voorzitter van de auditcommissie.
Naast het feit dat uit beoordeling van het CV en de motivering van de Minister redelijkerwijs kan
worden aangenomen dat hij voldoet aan de (nadere) vereisten ter benoeming als voorzitter van
het bestuur van FMS en FPI, kan uit het CV van de heer Stacia worden afgeleid dat hij
mogelijkerwijs zou passen in het deskundigheidsprofiel van financieel deskundige. Zoals
gesteld is mevrouw de Windt reeds benoemd in het profiel van financieel deskundige.
Aangezien ieder bestuurslid dient te worden benoemd in een deskundigheidsprofiel in de zin
van de profielschets, kan worden betoogd dat er derhalve nog een vacante positie is voor een
lid van het bestuur van FMS en FPI in het profiel van financieel deskundige.
Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen voorgenomen
benoeming van de heer Alvin G.G. Stacia als lid van het bestuur van FMS en FPI in het profiel
van financieel deskundige en tevens als voorzitter van het bestuur van FMS en FPI.
Voordracht de heer Hugo Lew Jen Tai
Blijkens de brief van 1 december 2021 met zaaknummer 2021/041372 aan de Raad van
Ministers is de Minister voornemens om de heer Hugo Lew Jen Tai te benoeming als
bestuurslid van FMS en FPI in het profiel van deskundige op het gebied van communicatie en
media.
De Minister geeft de volgende onderbouwing voor de voordracht van de heer Hugo Lew Jen
Tai:
“(...)
De heer Lew Jen Tai heeft in 1990 de Sociaal Economisch Faculteit bij de Universiteit van de
Nederlandse Antillen afgerond. In het jaar 2008 heeft betrokkene bij de RNTC (Radio Nederland Training
Center) de “Broadcast Management, Communication and Media Studies” succesvol gevolgd. Later (in
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het jaar 2016) heeft hij zich bekwaamd op het gebied van “Leadership” bij “Jack Welch Management
Institute Leadership”.
Sinds 1 november 2003 tot nu toe bekleedt de heer Lew Jen Tai de functie van General Manager bij het
Nationaal tv-station van Curacao “TeleCuracao”. Voorafgaande aan deze functie heeft hij gedurende 10
jaar als nieuwsdirecteur en verslaggever gewerkt bij TV, krant en radio. Hij is de oprichter van
CuraçaoFlix N.V. en bekleedt aldaar ook de functie van General Manager. Hij is eveneens medeoprichter
van het tv-station “RTV7”.
Betrokkene komt over als een verander- en innovatieagent, een echte veranderaar en grote motivator,
die de beoogde veranderingen bereikt door te managen via mensen. Gezien zijn ruime bestuurservaring
in de media- en communicatie wereld beschikt hij de vaardigheden en eigenschappen om de directie te
kunnen adviseren over de strategische koers van de organisatie op het gebied van communicatie en
media en de daaruit voortvloeiende organisatorische, financiële, commerciële en de personele
consequenties daarvan. Betrokkene is bij machte het risicoprofiel van de organisatie ten aanzien van
communicatie en media en de daarbij behorende interne controlemaatregelen te evalueren en
optimaliseren. Hij weet hoe deorganisatie actief in externe overlegfora en netwerken
(ambassadeursfunctie) te vertegenwoordigen en kan deze contacten benutten in het voordeel van de
organisatie. Hij zal met inachtneming van zijn bestuurservaring vanuit de massamedia in staat zijn het
functioneren van de directie te beoordelen en neemt hij zo nodig maatregelen. Gelet op zijn ervaring in
de mediawereld is hij in staat de relevante ontwikkelingen en kansen te signaleren die van belang zij voor
het voeren van een effectief communicatie-en mediabeleid.
De heer Lew Jen Tai heeft interesse c.q. aandacht voor zaken zoals innovaties, leiderschap,
verandermanagement en maatschappelijk bewustzijn. Betrokkene kan heel goed met mensen omgaan,
kan zich zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken en heeft bovendien een zakelijke instelling.
Natuurlijk heeft hij een helicopterview, analytisch vermogen en weet hij hoofdzaken van bijzaken te
onderscheiden. Hij laat blijken het eigen gedrag en standpunten kritisch te evalueren en te verbeteren en
staat open voor evaluatie door anderen.
(...)”

Uit de beoordeling van het CV van de heer Hugo Lew Jen Tai en de motivering van de Minister
kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij, gezien zijn opleiding en werkervaring alsmede
het feit dat hij bestuurservaring heeft, voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van het
bestuur van FMS en FPI in het profiel van deskundige op het gebied van communicatie en
wetenschap.
Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de
voorgenomen benoeming van de heer Hugo Lew Jen Tai als lid van het bestuur van FMS en
FPI in het profiel van deskundige op het gebied van communicatie en wetenschap.
Voordracht mevrouw Sharine Isabella
Blijkens de brief van 6 december 2021 met zaaknummer 2021/041834 aan de Raad van
Ministers is de Minister voornemens om mevrouw Sharine Isabella te benoeming als bestuurslid
van FMS en FPI in het profiel van deskundige op het gebied van taal en cultuur.
De Minister geeft de volgende onderbouwing voor de voordracht van mevrouw Sharine Isabella:
“(...)
Thans bericht ik uw Raad dat ik voornemens ben mevrouw Sharine Isabella voor te dragen ter vervulling
van de functie van lid met kennis en ervaring op het taal en cultuur in het bestuur van de stichtingen FMS
en FPI.
Mevrouw Sharine Isabella heeft in het jaar 1984 de opleiding van Kandidaats Pedagogische
Wetenschappen afgerond en heeft zij in 1988 het Doctoraal Interdisciplinaire Onderwijskunde, met
specialisatie Onderwijsbeleid en Schoolverbetering” aan de Katholieke Universiteit Nijmegen behaald. In
1997 heeft betrokkene de Postdoctorale opleiding “Educational Planning and Administration” bij de
“International Institute for Educational Planning” te UNESCOParijs, France, met succes afgerond.
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Verder heeft betrokkene in het jaar 2014 de Doctoraat (PhD) bij onderzoeksinstituut “Center for Higher
Education Policy” behaald aan de Universiteit van Twente. Daarnaast heeft mevrouw Sharine Isabella
een aantal certificaten op het gebied van onderwijs en leidinggeven behaald die bij haar benoeming als
bestuurslid de stichtingen ten goede zullen komen.
Als Manager Department of Quality Assurance, University of Curacao (UoC) is mevrouw Isabella onder
andere verantwoordelijk voor de systematische accumulatie van informatie over het onderwijs bij UoC,
die signalen geeft over de onderwijskwaliteit bij UoC. Als Manager van het Department of Quality
Assurance bewaakt mevrouw Isabella o.a. de onderwijskwaliteit op staf-, opleidings-, faculteits- en
instellingsniveau. Als zodanig bewaakt mevrouw Isabella ook de onderwijskwaliteit van de opleidingen
Bachelor of Education in English, Bachelor of Education in Spanish, Bachelor of Education in Dutch,
Bachelor of Education in Papiamentu, Bachelor of Education in Foundation Based Education die bij de
VoC worden verzorgd. De UoC heeft zich een belangrijke rol toebedeeld als kennisuitwisselingsinstituut
en bewaker van lokaal erfgoed en cultuur. Als Manager van het Department of Quality Assurance dient
mevrouw Isabella ook te waken dat vorenbedoelde doelstelling wordt bereikt.
Gesteld kan worden dat mevrouw Isabella uit hoofde van haar functie van Manager Department of
Quality Assurance ruime kennis en ervaring heeft van taal(beleid) en cultuur(beleid) om haar taken te
kunnen uit voeren.
Ook uit hoofde van haar functie als beleidssecretaris/Adviseur van Minister van Onderwijs, Cultuur,
Jeugd- en Sportzaken voor de Nederlandse Antillen (november 1999 - mei 2002) kan gesteld worden dat
mevrouw Isabella ook genoeg kennis en ervaring heeft opgedaan op het gebied van taal(beleid) en
cultuur(beleid).
(...)”

Uit de beoordeling van het CV van mevrouw Sharine Isabella en de motivering van de Minister
kan redelijkerwijs worden aangenomen dat zij, gezien haar opleiding en werkervaring alsmede
het feit dat zij bestuurservaring heeft, voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van het
bestuur van FMS en FPI in het profiel van deskundige op het gebied van taal en cultuur.
Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de
voorgenomen benoeming van mevrouw Sharine Isabella als lid van het bestuur van FMS en
FPI in het profiel van deskundige op het gebied van taal en cultuur.
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Overige

Uit onze beoordeling van de statuten van FMS en FPI, zoals bij het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel van Curaçao geregistreerd, blijkt dat nog niet is voldaan aan de
wettelijke verplichting om de statuten van FMS en FPI te wijzigen, opdat zij in lijn worden
gebracht met de Code. De Regering dan wel de Raad van Ministers dan wel de Minister wordt
wederom geadviseerd met verwijzing naar artikel 3 derde lid van de Landsverordening
corporate governance te bewerkstelligen dat de statuten van FMS en FPI op korte termijn
worden aangepast. Zoals gesteld kan in het geval van FPI ingevolge artikel 16 van de statuten,
een statutenwijziging slechts plaats vinden met algemene stemmen, waarbij geen vacature in
het bestuur bestaat (en het bestuur daartoe dus - tijdelijk - uit 7 leden moet bestaan).
5

Transparante werving leden raad van commissarissen

Tot nu toe worden de kandidaten ter benoeming als leden van de raad van commissarissen
formeel door de Ministers voorgedragen, doch zijn de voordrachten conform decennia
bestendigd gebruik feitelijk niet altijd afkomstig van de Ministers zoals blijkt uit
voordrachtstukken die de adviseur in de omslagen aantreft. Enige transparante en objectieve
werving en selectie van de kandidaten voor een commissariaat vindt derhalve nog niet plaats,
waardoor niet gesteld kan worden dat de voordrachten geheel overeenkomstig de Code
geschieden. Het uitgangspunt van Corporate Governance is dat ook de werving en selectie
van leden van de raad van commissarissen voor alle overheidsentiteiten op een objectieve en
transparante wijze plaatsvindt.
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De adviseur acht het van groot belang dat in overeenstemming met de Code niet alleen ten
behoeve van bestuurder (directeur) een transparante en objectieve werving en selectie
plaatsvindt maar dat dit eveneens voor de leden van de raad van commissarissen plaatsvindt.
Conform artikel 4.2. dient bij landsbesluit een entiteit te worden opgericht, welk belast is met
advisering van de overheid inzake de selectie en benoeming van commissarissen en
bestuurders van de vennootschap. Deze entiteit heeft in ieder geval de volgende taken:
•
•
•

het, in overleg met de raad van commissarissen en raad van bestuur van de verschillende
vennootschappen, geven van adviezen inzake de te hanteren selectiecriteria en
benoemingsprocedures voor commissarissen en bestuurders;
de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de raad van commissarissen en het
bestuur van de vennootschap alsook het doen van een voorstel voor een profielschets van de
raad van commissarissen;
de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en bestuurders
van de vennootschap alsook de rapportage hierover aan de algemene vergadering van
aandeelhouders.

Ondanks het feit dat de adviseur sinds 2010 de Regering dan wel Ministers telkenmale
gewezen heeft op de verplichting om een entiteit in de zin van artikel 4.2 op te richten is dit tot
heden nog niet gebeurt.
Door onder andere het niet instellen van bovengenoemde entiteit kan de werving en selectie en
voordracht van de kandidaten ter benoeming als leden van de raad van commissarissen nog
niet op een transparante en objectieve wijze en in overeenstemming met de Code geschieden.
De kandidaten die worden voorgedragen, worden doorgaans wel voorgedragen in
overeenstemming met een profielschets doch is er geen procedure om op een objectieve en
transparante wijze tot een selectie van een kandidaat als lid van de raad van commissarissen te
komen.
Het voorgaande is ook van belang om te bewerkstelligen dat de selectie van de voorgedragen
kandidaten beter aansluiten op de profielschets waarin de Minister voornemens is de kandidaat
te benoemen. Het komt immers geregeld voor dat de voorgedragen kandidaten “nipt” aan de
vereisten voldoen en dat de adviseur stelt geen zwaarwegende bezwaren te hebben daar de
adviseur conform de Landsverordening slechts marginaal toetst.
Ook valt het de adviseur op dat geregeld dezelfde kandidaten worden voorgedragen om
benoemd te worden in de raad van commissarissen van verschillende entiteiten.
De adviseur adviseert de Raad van Ministers te bewerkstelligen dat gelijk aan de werving- en
selectieprocedure voor bestuurders de leden voor de raad van commissarissen ook middels
een transparante (open) procedure worden geworven en geselecteerd. Hiervoor kan volstaan
worden met een verkorte transparante (open) werving en selectieprocedure door een door de
overheid in te stellen entiteit of commissie op grond van de betreffende vastgestelde
profielschetsen.
6

Conclusie en Advies

−

De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat FMS haar statuten met
inachtneming van de bepalingen van de Landsverordening en Code Corporate Governance
en conform de modelstatuten wijzigt.

−

De Minister wordt ook geadviseerd te bewerkstelligen dat zo spoedig mogelijk en met
inachtneming van de voorgeschreven procedure het nodige wordt gedaan opdat FPI zo
spoedig mogelijk een bestuur van 7 leden heeft, zodat de statutenwijziging kan plaatsvinden
en de statuten zo spoedig mogelijk in overeenstemming worden gebracht met de
modelstatuten voor overheidsstichtingen van het Land.

−

De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van
de heer Giandro Franklin Ignacio als lid van het bestuur van FMS en FPI in het profiel van
deskundige op het gebied van onderwijs.
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−

De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen voorgenomen benoeming van de
heer Alvin G.G. Stacia als lid van het bestuur van FMS en FPI in het profiel van financieel
deskundige en tevens als voorzitter van het bestuur van FMS en FPI.

−

De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van
de heer Hugo Lew Jen Tai als lid van het bestuur van FMS en FPI in het profiel van
deskundige op het gebied van communicatie en wetenschap.

−

de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van
mevrouw Sharine Isabella als lid van het bestuur van FMS en FPI in het profiel van
deskundige op het gebied van taal en cultuur.

−

De Minister wordt geadviseerd om bij meldingen van voorgenomen benoemingen
gemotiveerd aan te geven voor welk deskundigheidsprofiel de kandidaat wordt
voorgedragen.

−

De adviseur wijst de Minister er op dat conform artikel 2.13 van de Code het aantal
commissariaten van een commissaris maximaal vijf kan bedragen, waarbij het
voorzitterschap van een raad van commissarissen dubbel telt.

–

De adviseur adviseert de Raad van Ministers te bewerkstelligen dat naar analogie van de
werving- en selectieprocedure voor bestuurders ook de leden voor de raad van
commissarissen middels een transparante (open) werving- en selectieprocedure worden
geworven en geselecteerd.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc:

Minister President
Minister van Financiën
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