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Grondslag

De openbare rechtspersoon het Land Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de
Verordening corporate governance (A.B. 2009 no. 92), een schriftelijke overeenkomst
aangegaan ingaande 1 mei 2012, met een bij Landsbesluit d.d. 23 mei no. 12/2799 2012/13836 aangewezen deskundige organisatie zijnde de Stichting Bureau Toezicht en
Normering Overheidsentiteiten (SBTNO).
Uitgaande van de Verordening corporate governance alsook de bepalingen van de
overeenkomst van opdracht, behoren tot de werkzaamheden van de adviseur corporate
governance onder meer het ambtshalve of op verzoek van het Land Curaçao adviseren van de
aandeelhouder, de Regering, de Raad van Ministers dan wel de Ministers aangaande het
benoemen of ontslaan van bestuurders bij de vennootschappen of –stichtingen oftewel de
overheidsentiteiten. Op basis hiervan heeft de Raad van Ministers (RvM), de SBTNO als
adviseur corporate governance, bij besluit van de RvM d.d. 24 april 2013, no. 2013/023425,
ontvangen door de SBTNO op 25 april 2013, het voornemen tot benoeming van een interimdirecteur voor Fundashon Wega di Number Korsou (FWNK) aan de adviseur gemeld, ter
toetsing van het genoemde voordracht.
Op grond van artikel 8 en 9 van de Verordening corporate governance dient de adviseur
corporate governance in dit kader 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 documenten
•
•
•
•
•

Besluit Raad van Ministers d.d. 24 april 2013, no. 2013/023425 ter toetsing van de
voordracht tot benoeming van een interim-directeur van FWNK.
Het schrijven d.d. 18 april van de Minister van Economische Ontwikkeling m.b.t. het
voornemen tot benoeming van een Interim-directeur voor FWNK.
Het schrijven namens het bestuur van de FWNK d.d. 14 april 2013 met het voorstel om
een interim-directeur te benoemen.
C.V. van de voorgedragen kandidaat.
De statuten van de FWNK 15 augustus 1986.
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Toetsing procedureregels, profielschets en voornemen tot benoeming.

Conform artikel 8 van de Verordening corporate governance meldt de Regering dan wel de
Raad van Ministers het voornemen tot het vaststellen van de te hanteren werving- en
selectieprocedure alsmede de profielschets aan de adviseur corporate governance.
Conform artikel 9 van de Verordening corporate governance meldt de Regering dan wel de
Raad van Ministers het voornemen tot de benoeming of voordracht schriftelijk en gemotiveerd
aan de adviseur corporate governance.
Conform het tweede lid artikel 8 van de statuten van FWNK benoemt het bestuur een directeur
die belast is met de dagelijkse leiding van het kantoor van de stichting. Voornoemd artikel geeft
aan de Minister geen bevoegdheid tot benoeming van een (interim)directeur noch de
verplichting aan het bestuur om goedkeuring aan de Minister te vragen t.a.v. een voorgenomen
benoeming. Verondersteld wordt dat het bestuur van de FWNK vooruitlopende op de
aanpassing van de statuten van de FWNK conform de modelstatuten de voorgenomen
benoeming aan de Minister ter goedkeuring heeft voorgelegd.
Met betrekking tot de gehanteerde procedure om te komen tot de voorgenomen benoeming van
een interim-directeur zij het volgende gesteld.
De adviseur heeft reeds in zijn schrijven d.d. 6 december 2011 met kenmerk 11/1153C/JH
gesteld dat de procedure om te komen tot een interim-directeur zonder een open sollicitatie
dan deugdelijke headhunting niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen inzake openbaarheid
en transparantie en derhalve niet in overeenstemming is met de Verordening en de Code.
In dit kader wordt tevens verwezen naar het door de adviseur uitgebrachte advies d.d.17
februari 2013 no. 17022013.02 m.b.t. het voornemen om bij de RdK een interim-directeur te
benoemen alsmede het recentelijk uitgebrachte advies d.d. 4 maart 2013 no. 0403012.01
m.b.t. het voornemen om bij de Stichting Gaming Control Board een interim-directeur te
benoemen. De adviseur heeft in voornoemde adviezen de Regering onomstotelijk
medegedeeld dat tegen de voorgenomen procedure en benoeming van een interim-directeur
voor RdK en GCB er zwaarwegende bezwaren zijn vanwege o.a. de niet toereikende
motivering, het ontbreken van een profielschets en transparante procedure e.e.a. gelet op het
gestelde in artikel 8 en 9 van de Verordening.
Het schrijven van de Minister van Economische Ontwikkeling d.d. 18 april 2013 met de
voordracht is geheel ongemotiveerd.
Noch uit het schrijven van de Minister dan wel het schrijven van het bestuur van de FWNK blijkt
dat er enige procedure is gevolgd om te komen te de keuze van de voorgedragen kandidaat.
In de stukken is ook geen profielschets aangetroffen voor de interim-directeur voor FWNK, noch
blijkt ergens uit dat de kandidaat getoetst is aan enig profielschets dan wel aan enig vereiste
voor de functie. De vereiste assesment die deel hoort uit te maken van een
geschiktheidtoetsing is kennelijk ook niet uitgevoerd. In ieder geval is hiervan in de door de
Minister aangeboden stukken geen documenten van aangetroffen.
Kortom er is wederom ondanks het gestelde in de voorgaande adviezen van de adviseur geen
enkele procedure gevolgd m.b.t. werving en selectie van de interim-directeur noch is de
kandidaat getoetst aan een vastgestelde profielschets noch is de voordracht gemotiveerd.
Gelet op het voorgaande heeft de adviseur zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen
benoeming.
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Conclusie en advies

− De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om het
gestelde in artikel 8 van de verordening in acht te nemen en de te hanteren profielschets en
procedureregels ook bij het voornemen tot het benoemen van een interim-directeur
voldoende gemotiveerd aan de adviseur te melden waarbij betrokkene getoets is aan een
vastgestelde profielschets.
− Tegen de voorgenomen procedure en benoeming van een interim-directeur voor FWNK zijn
er zwaarwegende bezwaren vanwege o.a. het ontbreken van een motivering, een
profielschets en transparante procedure e.e.a gelet op het gestelde in artikel 8 en 9 van de
Verordening.
− Indien de Regering dan wel de Raad van Ministers het voorgenomen besluit tot benoeming
wenst te handhaven, dient dit te geschieden met in achtneming van het vijfde lid van artikel
9 dan wel het derde lid van artikel 8 van de Verordening.
− Geadviseerd wordt om indien afgeweken wordt van het advies van de adviseur en de
kandidaat toch te benoemen dit te doen geschieden met in achtneming van het gestelde in
het schrijven d.d. 6 december 2011 met kenmerk 11/1153C/JH alsmede het gestelde in het
schrijven van 8 juni 2011, 17 februari 2013 en 4 maart 2013 van de adviseur.
− De adviseur adviseert de Regering dan wel Minister te bewerkstelligen dat de statuten van
de FWNK worden aangepast conform de model-statuten dan wel met in achtneming van de
Code.

De SBTNO
adviseur corporate governance

cc.

Minister van Algemene Zaken
Minister van Financiën
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