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Inleiding

De openbare rechtspersoon Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de
Landsverordening corporate governance (P.B. 2014, no. 3 (G.T.)), een schriftelijke
overeenkomst aangegaan ingaande 1 mei 2012, met een bij Landsbesluit no. 2012/13836
aangewezen deskundige organisatie zijnde Stichting Bureau Toezicht en Normering
Overheidsentiteiten (hierna: SBTNO). Uitgaande van het gestelde in artikel 4 derde lid van de
Landsverordening 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 over de toepassing van de in het
Landsbesluit Code Corporate Governance Curaçao (P.B. 2014, no. 4 (G.T.)) (hierna: de Code)
en in de Landsverordening corporate governance opgenomen bepalingen.
Middels brief van 11 juni 2018 van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning
(hierna: de Minister) met zaaknummer 2018/0015785, ontvangen op 11 juni 2018, is de
adviseur verzocht advies uit te brengen met betrekking tot de gewijzigde conceptstatuten van
Fundashon Kas Popular (hierna: FKP), inhoudende het voornemen de statuten van de stichting
integraal te wijzigen.
Op 7 mei 2018 (nummer: 07052018.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende
de voorgenomen statutenwijziging van FKP, waarbij de adviseur constateerde dat deze op
verschillende punten (aanmerkelijk) afweken van de Modelstatuten voor overheidsstichtingen
dan wel de bepalingen daarvan.
Voornoemd advies moet als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal
in dit advies volstaan met de toetsing van de bij dit beoordelingsverzoek aangeboden
gewijzigde conceptstatuten van FKP (versie 28 mei 2018).
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Ontvangen en geraadpleegde documenten
Brief van 11 juni 2018 van de Minister met zaaknummer 2018/015785 aan SBTNO
betreffende de aanbieding ter toetsing van de gewijzigde conceptstatuten FKP;
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Brief van 29 mei 2018, no. FKP2108/2557, van FKP aan de Minister met als onderwerp
“Aanbieding gewijzigde concept statuten FKP overeenkomstig advies SBTNO”;
‘Concept Statuten conform model van de Regering’ van FKP (hierna: de Conceptstatuten),
aangepast per 28 mei 2018, zoals thans ter toetsing aan de adviseur aangeboden; en
Statuten Fundashon Kas Popular, zoals laatstelijk gewijzigd op 26 augustus 2002.
Toetsing gewijzigde Conceptstatuten

Voor de toetsing van de gewijzigde conceptstatuten FKP zal als toetsingskader worden gebruikt
de Landsverordening corporate governance, de Code en de Modelstatuten
overheidsstichtingen Land Curaçao van 11 november 2011 (hierna: de Modelstatuten).
Conform artikel 3, derde lid, van de Landsverordening corporate governance bewerkstelligt de
Minister, voor zoveel als dat mogelijk is, dat de vennootschap of stichting de principes en
bepalingen van de Code naleeft.
Conform artikel 1 van de Code dienen de statuten van de vennootschappen en stichtingen
zodanig te worden aangepast dan wel opgesteld dat alle bepalingen van de Code van
toepassing verklaard kunnen worden. In ieder geval dient in de statuten van de
overheidsentiteiten een verwijzing naar de Code te worden opgenomen alsook de verplichting
om de bepalingen van de Code toe te passen, rekening houdend met de concrete
omstandigheden van de vennootschap of stichting. Tevens is in genoemd artikel gesteld dat het
toepassen van de bepalingen van de Code impliceert dat de statuten van de entiteiten moeten
worden aangepast dan wel opgesteld conform het Raad van Commissarissen model en dus
overeenkomstig de Modelstatuten.
Bij het opstellen van de Modelstatuten is bijzondere aandacht besteed aan de bepalingen van
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Landsverordening corporate governance en de Code.
Eveneens is rekening gehouden met de bijzondere plaats van overheidsstichtingen en
overheidsvennootschappen binnen de Curaçaose maatschappij.
Vooropgesteld moet worden dat van de bepalingen van de Modelstatuten slechts in zeer
uitzonderlijke gevallen mag worden afgeweken. Voor het afwijken, moet in ieder geval sprake
zijn van een voldoende rechtvaardiging. Daar zal doorgaans een deugdelijke motivering aan ten
grondslag moeten liggen.
Gesteld kan worden dat de conceptstatuten van FKP, versie 28 mei 2018, met uitzondering van
twee noemenswaardige verschillen, gelijkluidend zijn met de Modelstatuten voor
overheidsstichtingen dan wel de bepalingen daarvan.
De adviseur raadt ten zeerste aan de Conceptstatuten op de onderstaande twee punten alsnog
in overeenstemming te brengen met de Modelstatuten voor overheidsstichtingen:
Artikel 6, lid 2: In het kader van uniformiteit en consistentie, almede gezien het feit dat het
aantal bestuursleden middels de te hanteren profielschets(en) kan worden vastgesteld, dient de
extra ingevoegde zin “Het aantal wordt bepaald door de raad van commissarissen.” te worden
geschrapt.
Artikel 6, lid 6: De punt (.) na “raad van commissarissen” moet worden vervangen door een
komma (,) met toevoeging van de zinsnede “na goedkeuring van de Minister” gevolgd door een
punt (.).
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Conclusie en Advies
Met nadrukkelijke inachtneming van het gestelde in dit advies heeft de adviseur geen
bezwaren tegen de conceptstatuten (versie 28 mei 2018) van FKP.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc.

Minister-President
Minister van Financiën
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