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Er zijn 42 overheidsstichtingen die de code corporate governance moeten volgen. Dit is erg veel. We
moeten ons afvragen of al die stichtingen wel recht van bestaan hebben. Het is niet alleen veel geld
maar ook heel veel bestuurders voor zo’n kleine gemeenschap. De eerste vraag is, welke stichting is echt
actief. Voorts, neem nu al die onderwijsstichtingen, kunnen die niet samen in een grote cluster? Ik heb
het over: Fundashon Material pa Skol, Fundashon Pa Edukashon y Formashon di Fishi i Kapasitashon,
Fundashon pa Inovashon di Enseñansa na Korsou, Fundashon pa stimula Edukashon i Formashon de
Bario, Fundashon Perspektiva I Sosten Integral, Fundashon Sentro Pa Guia Edukashonal, Stichting
Instituut voor de Pedagogische en Sociale Opleidingen (IPSO), Stichting Onderhoud Schoolgebouwen
(S.O.S.), Stichting Studiefinanciering Curaçao, Stichting voor Taalplanning (Fundashon pa Planifikashon di
Idioma). Het zelfde kan men ook overwegen over de stichtingen op het gebied van economie en op het
gebied van midden- en kleinbedrijf.
De meest bekende stichtingen zijn de stichtingen die het meest het nieuws halen.
Curaçao Tourism Development Foundation (CTBF) gaat zo’n beetje over het toerisme. Volgens de cijfers
gaat het goed met de sector en is het misschien nu de levensader van onze economie. De stichting, die
wordt gemanaged door de zoveelste interiem dircetuer, likt nu de wonden van de governance crisis
toen een politicus het vertrek van twee bestuursleden ging eisen, omdat ze gebruikt hadden gemaakt
van vliegtickets. Ook wacht de stichting al maanden op het vaststellen van een masterplan toerisme dat
voor veel geld is opgesteld.
Fundashon Desaroyo Deportivo Kòrsou (FDDK) is de voor veel geld geclusterde sportstichtingen. Ook
deze stichting moet nu bijkomen van een vel gevoerde strijd, waarbij zelfs de (ex-)minister president de
sloten op de hekken van de sport velden is gaan door knippen. De rechter kwam er aan te pas en
landhuis Hel, even de hel op aarde, werd vernield.
Fundashon Kas Popular (FKP) tracht huizen te bouwen op Wechi. Is verwikkeld in een strijd met
huurders die hun woning willen kopen.
Fundashon pa Maneho di Adikshon (FMA) en haar cliënten moeten verwerken dat de overheid de
nachtopvang van drugsverslaafden niet langer steunt.
Fundashon Tayer Soshal, ook bekend als Landhuis Santa Marta, is nu in rustiger vaarwater gekomen, na
een vel gevoerde strijd, waarbij een politieke partij het vertrek van het hele bestuur en directie eiste.
Ook deze strijd is tot voor de rechter uitgevochten.
Fundashon Wega di Number Kòrsou is overgenomen door de goksector zelf. Daar is het bekend dat veel
geld is verdwenen, maar wat wordt er aan gedaan? SBTNO heeft moeite met de nieuwe conceptstatuten en adviseert om deze aan te passen.
Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO) heeft de ondankbare taak om
steeds te adviseren aan de overheid als het gaat om corporate governance. Een dappere organisatie die
vaak door de overheid wordt overruled.
Stichting Buro Ziektekostenvoorzieningen (BZV), die in mei 2012 haar taken heeft overgedragen aan de
SVB, is bekend vanwege de vele fraude zaken met bijbehorende verdachten. Tot nu toe is niemand
veroordeeld. En worden nog meer gevallen onderzocht.
Stichting Korporashon Pa Desaroyo di Korsou (Korpodeko) wordt regelmatig genoemd bij het
financieren van projecten. De meest spraakmakende was de financiering van een inmiddels failliet
vliegvaartmaatschappij rond 2013. Ook deze zaak eindigde eind 2014 voor de rechter.
Stichting Opvangtehuis Brasami was pas weer in het nieuws, want het gaat niet goed met dit
afkickcentrum, volgens parlementslid Armin Konket, die hierover vragen heeft gesteld aan de minister.

Stichting Overheids Belastingaccountantsbureau worstelt met het laten betalen van de omzetbelasting
door ondernemers.
Stichting Overheidsaccountantsbureau heeft recent weer het contract met de overheid verlengd.
Stichting Schouwburg is in het nieuws omdat het er naar uitziet dat de overheid voor miljoenen het
oude Sentro Pro Arte wil restaureren.
Stichting Studiefinanciering Curaçao, wordt geleid door een bestuurslid dat zich heeft laten benoemen
tot directeur, voert een vaag beleid. Steeds meer scholieren gaan in de regio studeren en sporten.
Heeftt klinkt mooi, maar de problemen worden weggemoffeld.
De conclusie is dat er veel stichtingen zijn. Het is onoverzichtelijk geheel van instellingen die een beetje
aan modderen. Het heeft niet de uitstraling van ‘in control’. Zaken worden voor de media uitgevochten
en eindigen voor de rechtbank.
Misschien een reden om mee te doen aan de masterclass corporate governance 3.0.
http://www.miguelgoede.com/master-class-governance

Dr. Miguel Goede,
Goede is eindverantwoordelijk voor de masterclass Corporate Governance 3.0 van
www.universityofgovernance.com

