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Inleiding

Middels verzoek van 7 juli 2016 met zaaknummer 2016/026324, ontvangen op 7 juli 2016, is
het voornemen tot het benoemen van een kandidaat in het bestuur van Fundashon Kas di
Kultura Kòrsou (hierna: Kas di Kultura) aan de adviseur gemeld.
Op 27 januari 2016 (nummer: 27012016.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht over de
voorgenomen benoeming van een bestuurslid van Kas di Kultura. Voornoemd advies moet als
integraal onderdeel worden gezien van dit advies.
De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de voorgedragen kandidaat
ter benoeming als lid van het bestuur van Kas di Kultura e.e.a. aansluitend op het eerder
uitgebracht advies.
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Ontvangen en geraadpleegde documenten
Brief van 7 juli 2016 van de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (hierna:
de Minister) aan de adviseur (zaaknummer: 2016/026324);
Onafhankelijkheidsverklaring van de kandidaat van 12 juni 2016;
CV van de voorgedragen kandidaat;
Statuten van Kas di Kultura van 22 februari 2002; en
Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van
Kas di Kultura van 28 juli 2016.
Toetsing voornemen tot benoeming bestuurslid

In overeenstemming met artikel 6 van de statuten van Kas di Kultura bestaat het bestuur van
Kas di Kultura uit tenminste vijf (5) en ten hoogste zeven (7) natuurlijke personen die door het
Bestuurscollege (lees nu: de Minister of de Regering) benoemd worden.
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Ten aanzien de benoembare leden stelt artikel 6 van de statuten het volgende:
•
De gedeputeerde belast met cultuur en educatie (lees nu: de Minister of de Regering) of
een door hem/haar aan te wijzen persoon is voorzitter van de stichting.
•
De overige bestuursleden worden door het Bestuurscollege (lees nu: de Minister of de
Regering)benoemd als volgt:
o een Financieel deskundige als Penningmeester;
o een Lid met Kennis en ervaring op management en of juridisch gebied als
secretaris;
o een lid met kennis en ervaring op het gebied van Niet Gouvernementele
Organisaties (NGO’s) en/of financiële fondsen;
o drie leden met kennis op Cultureel Educatief gebied.
Vanwege het uitblijven van een vastgestelde profielschets heeft de adviseur als toetsingscriteria
de algemene profielschets alsmede de statutaire vereisten gehanteerd.
De kandidaat is door de Minister als volgt voorgedragen:
“(…)
Hierbij verzoek ik u advies uit te brengen met betrekking tot het voornemen om mevrouw Maive Constancia Alberto
te benoemen als bestuurslid in het bestuur van de stichting Kas di Kultura.
Blijkens haar bijgevoegde CV beschikt mevrouw Constancia Alberto over het gewenste HBO-niveau met een
afgeronde lCT-opleiding aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA). Tevens beschikt zij over de nodige
bestuurlijke ervaring als bestuurslid bij de stichtingen FEFFIK en Fundashon Nos Orguyonan Stabil. Zij heeft
bestuurlijke ervaring bij meerdere stichtingen.
Het is ons voornemen om mw. Constancia Alberto te benoemen als bestuurslid. Zij heeft kennis en ervaring op het
gebied van niet gouvernementele organisaties (NGO's), als bedoeld in artikel 6, tweede lid, sub c, van de statuten
van Kas di Kultura.
Het bestuur van Kas di Kultura bestaat momenteel uit twee leden te weten mw. Altagracia Bryson, tevens voorzitter,
die krachtens haar benoemingsbesluit en gelet op de statutair bepaalde periodieke aftreeddatum van 31 oktober,
zitting heeft tot 31 oktober 2017, en mw. Norma Schoop, tevens penningmeester, die krachtens haar
benoemingsbesluit zitting heeft tot 31oktober 2019.
(…)”

Uit het CV van de betreffende kandidaat volgt het volgende:
·

Mevrouw Maivé Constancia-Alberto is in de richting Informatie communicatie en
technologie afgestudeerd aan de UNA. Zij heeft in verschillende functies werkervaring
opgedaan. Op dit moment is zij werkzaam als IT Manager bij een organisatie. Ook
beschikt zij over bestuurservaring opgedaan bij niet-gouvernementele organisaties.

Het voornemen bestaat om mevrouw Constancia-Alberto te benoemen als bestuurslid met
kennis en ervaring op het gebied van niet-gouvernementele organisaties bij Kas di Kultura. Uit
de beoordeling van de Curriculum Vitae van de betrokkene kan redelijkerwijs worden
aangenomen dat deze kandidaat gelet op haar opleiding en werkervaring alsmede het feit dat
zij bestuurservaring bij een aantal niet-gouvernementele organisaties heeft opgedaan, dat zij in
voldoende mate voldoet aan de algemene profielschets en de statutaire bepalingen van Kas di
Kultura. Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de
voorgenomen benoeming van mevrouw Constancia-Alberto als lid van het bestuur van Kas di
Kultura.
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Code Corporate Governance

De adviseur vraagt hierbij wederom uw aandacht voor het feit dat conform de bepalingen van
de Code er geen sprake dient te zijn van belangenverstrengeling bij commissarissen
(bestuursleden) van een overheidsentiteit, verwezen wordt naar artikel 2.1.2 van de Code.
Tevens dient iedere commissaris (bestuurslid) onafhankelijk te zijn conform het gestelde in
artikel 2.9 van de Code.
Het behoort in beginsel niet tot de taak van de adviseur om het voorgaande te toetsen. Voorts
brengt de adviseur onder uw aandacht dat het evenmin tot de taak van de adviseur behoort om
een integriteittoets en/of antecedentenonderzoek te verrichten.
De kandidaten dienen voor het aanvaarden van hun benoemingen zelf aan te geven of er
sprake is van belangenverstrengeling dan wel of zij voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria
zoals gesteld in voornoemde bepalingen. De Regering, de Raad van Ministers, de
aandeelhouder dan wel de algemene vergadering van aandeelhouders kan de kandidaten
hiertoe een verklaring laten afleggen. In deze omslag heeft de adviseur zo’n verklaring van de
kandidaat aangetroffen. Het is aan de Regering, de Raad van Ministers dan wel de algemene
vergadering van aandeelhouders zelf om haar eigen beoordeling op de voornoemde aspecten
te maken alvorens tot de benoeming over te gaan van een kandidaat.
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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 Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom
geadviseerd om te bewerkstelligen dat de statuten van Kas di Kultura zo spoedig
mogelijk conform de modelstatuten voor de overheidsstichtingen van het Land
worden aangepast.

-

De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen
benoeming van mevrouw Maivé Constancia-Alberto als lid van het bestuur van Kas
di Kultura.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc.

Minister van Financiën
Minister-President
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