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Inleiding

Middels besluit van 28 september 2016 (zaaknummer: 2016/038349) van de Raad van
Ministers, ontvangen op 3 oktober 2016, is het voornemen inhoudende de benoeming van drie
kandidaten als leden van de raad van commissarissen van Fundashon pa Stimula Edukashon i
Formashon den Bario (hierna: SEFBA) aan de adviseur gemeld.
Op 13 oktober 2016 heeft de adviseur een verzoek om nadere informatie met nummer:
13102016.01 uitgebracht met betrekking tot voornoemd onderwerp. Op 31 oktober 2016 heeft
de adviseur een advies met nummer 31102016.01 uitgebracht omtrent voornoemd onderwerp.
Bij het schrijven van dat advies was er geen nadere informatie ontvangen.
Op 1 november 2016 ontving de adviseur als reactie op het verzoek van de adviseur van 13
oktober 2016 (nummer: 13102016.01) de reactie van de Minister van 31 oktober 2016 met
betrekking tot het voorgenomen benoeming van de kandidaten.
Naar aanleiding van het voorgaande zal de adviseur wederom overgaan tot het toetsen van het
voornemen tot benoeming van de drie leden van de raad van commissarissen van SEFBA
e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebracht advies van 31 oktober 2016 met nummer
31102016.01.
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Ontvangen en geraadpleegde documenten
Brief van 31 oktober 2016 van de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn
(hierna: de Minister) aan de adviseur (hierna: de Brief van de Minister);
Besluit Raad van Ministers van 28 september 2016 (zaaknummer: 2016/038349);
Brief van de Minister van 28 september 2016 aan de Raad van Ministers met het
voornemen (zaaknummer: 2016/038349);
CV van de voorgedragen kandidaten;
Statuten van SEFBA d.d. 22 oktober 2012; en
Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van
SEFBA van 2 november 2016.
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Toetsing voornemen benoeming commissarissen

Zoals reeds gesteld, was bij het raadplegen van de informatie in de omslag gebleken, dat
bepaalde informatie ontbrak. Naar aanleiding daarvan heeft de adviseur op 13 oktober 2016
(nummer: 13102016.01) aan de Minister verzocht om nadere informatie. Op voornoemd
verzoek had de adviseur geen reactie ontvangen. Op 31 oktober 2016 heeft de adviseur advies
uitgebracht aan de hand van de informatie in de omslag met zaaknummer 2016/038349.
Zowel in het verzoek om nadere informatie van 13 oktober 2016 (nummer: 13102016.01) als in
het advies van 31 oktober 2016 (nummer: 31102016.01) heeft de adviseur het belang van het
hebben van een specifieke profielschets voor SEFBA onderstreept, zijnde door te stellen dat
het benoemen van een kandidaat als lid van de raad van commissarissen van SEFBA zonder
inachtneming van een vastgestelde specifieke profielschets nietigheid dan wel
vernietigbaarheid van die benoeming met zich kan meebrengen op grond van artikel 21 van
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
In de tardief ontvangen brief van de Minister met aanvullende informatie is het volgende
gesteld:
“Voor wat betreft het eerste en laatste bullet wordt u hierbij ingelicht dat nimmer een (specifieke) profielschets ten
aanzien van de leden van de raad van commissarissen van SEFBA werd ontwikkeld en derhalve een zodanige
profielschets ook niet kan worden aangegeven. Dezerzijds zal ervoor zorgdragen dat zodra bedoelde leden worden
benoemd bedoelde profielschets tot stand wordt gebracht. (…)
Het is dienstig hierbij te vermelden dat SEFBA thans zonder bestuur is en de raad van commissarissen slechts uit
een lid bestaat. Om deze redenen wordt u verzocht deze aangelegenheid met de nodige spoed af te handelen.”

Uit de brief van de Minister kan worden begrepen dat de Minister voornemens is om de
kandidaten te benoemen zonder een specifieke profielschets. Zoals reeds eerder gesteld, kan
het benoemen van een kandidaat als commissaris van SEFBA zonder inachtneming van een
vastgestelde specifieke profielschets nietigheid dan wel vernietigbaarheid van de benoeming
met zich meebrengen. Reeds op grond van het voorgaande is er geen reden om af te wijken
van het eerder advies van de adviseur van 31 oktober 2016 (nummer: 31102016.01), waarin
zwaarwegende bezwaren is afgegeven vanwege het ontbreken van een vastgestelde specifieke
profielschets voor de leden van de raad van commissarissen van SEFBA.
Nu er nog een lid is binnen de raad van commissarissen van SEFBA wordt geadviseerd om te
bewerkstelligen dat die lid een specifieke profielschets opstelt, zodat het vervolgens via de
gangbare procedures kan worden vastgesteld.
4

Conclusie en Advies
-

De adviseur heeft ook na het ontvangen van de aanvullende informatie nog steeds
zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer XXXXXXX, de heer
XXXXXXXXX en mevrouw XXXXXXXXXX als leden van de raad van commissarissen
van SEFBA, vanwege het ontbreken van de specifieke profielschets conform de statuten
van SEFBA en de Code.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc.

Minister-President
Minister van Financiën

2

