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Inleiding

Middels omslag van 20 december 2018 met zaaknummers 2018/55103 en 2018/015164,
ontvangen op 21 december 2018 is het voornemen inhoudende de vaststelling van de
profielschets van de raad van commissarissen van Stichting “Fundashon Desaroyo Deportivo
Korsou” (hierna: FDDK) wederom door de Minister van Onderwijs Wetenschap Cultuur en Sport
(hierna: de Minister) aan de adviseur gemeld.
De adviseur heeft reed middels advies van 28 december 2017 no. 28122017.02 advies
uitgebracht met betrekking tot de vaststelling van de profielschets FDDK. De adviseur heeft
toen gesteld geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de Profielschets Raad
van Commissarissen FDDK te hebben met inachtneming van hetgeen gesteld is in dat advies.
Op grond van artikel 8 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur
corporate governance te adviseren over de vraag of het voornemen waarop de melding
betrekking heeft in overeenstemming is met de Code Corporate Governance.
In het advies geeft de adviseur corporate governance gemotiveerd aan of er al dan niet
zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.
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Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten
Omslag d.d. 20 december 2018 (zaaknummer: 2018/55103/015164) met verzoek van de
Minister voor nader advies profielschets FDDK zoals aangepast;
Brief van de Minister d.d. 19 september 2018 aan de raad van commissarissen FDDK met
zaaknummer 2018/15164-1 met verzoek aanpassen profielschets conform verzoeken
SBTNO;
Brief WJZ d.d. 30 augustus 2018, nummer WJZ18/0326 met als onderwerp Vaststelling
profielschets FDDK;
Brief FDDK d.d. 3 december 2018, FDDK.2018.BR.000363 met als onderwerp
Profielschets Raad van Commissarissen;
Profielschets leden RvC FDDK d.d. 28 november 2018;
Concept Ministeriële beschikking ter vaststelling profielschets FDDK;
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 7 januari 2018.
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Toetsing voornemen tot vaststelling profielschets

Zoals gesteld had de adviseur in zijn advies van 28 december 2017 no. 28122017.02 met
betrekking tot de vaststelling van de profielschets FDDK gesteld geen zwaarwegende bezwaren
te hebben tegen de vaststelling van de Profielschets Raad van Commissarissen FDDK met
inachtneming van hetgeen gesteld is in dat advies.
De profielschets FDDK van 28 november 2018 is op de hoofdpunten in overeenstemming
gebracht met het gestelde in het advies van de adviseur van 28 december 2017.
Met betrekking tot de omvang van de raad van commissarissen had de adviseur geadviseerd
om gelet op de aard, omvang en complexiteit van FDDK het aantal leden van de raad van
commissarissen vast te stellen op 5 leden. In de profielschets FDDK onder 1.1. Bestuursmodel
wordt echter nog vermeld: “De raad van commissarissen bestaat uit minimaal 5 leden……. “.
Dit is niet in overeenstemming met het advies van de adviseur.
In de profielschets is tevens onder 3.2 Honorering de vergoedingen voor commissarissen
opgenomen. Een bepaling met de expliciete vergoeding van commissarissen behoort niet door
de raad van commissarissen in hun profielschets te worden op genomen. Het is niet aan de
raad van commissarissen om de hoogte van hun eigen vergoeding vast te stellen. Conform
artikel 9 lid 9 van de statuten van FDDK word de beloning voor de werkzaamheden van de
leden van de raad van commissarissen door de Minister vastgesteld. Het gestelde in paragraaf
3.2 met betrekking tot de honorering dient met in achtneming van het voorgaande te worden
aangepast.
De Minister wordt geadviseerd om de profielschets conform het gestelde in dit advies aan te
laten passen en vast te stellen en aan de adviseur te doen toekomen.
Volledigheidshalve brengt de adviseur ook onder de aandacht van de Minister dat conform
artikel 2.3 van de Code de profielschets een openbaar stuk is en derhalve door de stichting
openbaar gemaakt dient te worden.
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Conclusie en Advies


Met inachtneming van hetgeen gesteld is in dit advies heeft de adviseur geen
zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de Profielschets Raad van
Commissarissen FDDK.



De Minister dient te bewerkstelligen dat de profielschets conform artikel 2.3 van de
Code openbaar is.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc.

Minister-President
Minister van Financiën
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