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Grondslag

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.
De adviseur heeft op 4 juni 2019 een besluit ontvangen van de Raad van Ministers d.d. 29 mei
2019 met zaaknummer 2019/03500 met een verzoek om advies.
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Ontvangen en geraadpleegde documenten
Besluit Raad van Minister d.d. 29 mei 2019 zaaknummer 2019/03500;
Brief van 27 mei 2019 van de Minister van Onderwijs, wetenschap, Cultuur en Sport
(hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers met zaaknummer 2019/03500 met als
onderwerp “Bezoldiging en overige contractvoorwaarde FDDK bestuur”;
Brief FDDK d.d. 23 januari 2019 met kenmerk: FDDK.2019.BR.000035, betreffende:
“Bezoldiging en overige contractvoorwaarde FDDK bestuur
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 21 juni 2019.
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Bezoldiging en emolumenten bestuurder

De Minister heeft in haar brief aan de raad van Ministers het volgende gesteld:
“(…)

21072019.01

De Raad van Commissarissen van de Fundashon Desaroyo Deportivo Kòrsou (FDDK) is bezig met de
werving en selectie van een bestuur voor de organisatie.
In een brief gedateerd 23 januari jl. heeft de Raad van Commissarissen de Minister van Onderwijs,
Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) verzocht om een indicatie van de Bezoldiging en overige
contractvoorwaarden FDDK bestuur.
Normaliter zou de Minister het verzoek doorsturen naar de SBTNO voor advies Echter, de SBTNO is al
jaren bezig de regering aan het adviseren om:
 conform artikel 4.2 van de Code bij landsbesluit, de entiteit op te richten, welke belast zal zijn met
de advisering aan de overheid inzake de selectie en benoeming van bestuurders;
 in overeenstemming met artikel 4.3 van de code bij landsbesluit, de entiteit op te richten, welke
belast zal zijn met de advisering aan de overheid inzake zowel het te volgen bezoldigingsbeleid
als de bezoldiging van de individuele bestuurders.
De Minister van OWCS zou graag van de Raad willen vernemen hoe dit geval af te handelen.
(…)”

Geheel terecht stelt de Minister dat de adviseur al jaren bezig is de regering te adviseren om de
entiteiten conform artikel 4.2 en 4.3 bij landsbesluit op te richten teneinde de Minister dan wel
de Regering te adviseren met betrekking tot in deze artikelen gestelde aangelegenheden en in
het bijzonder met betrekking tot de remuneratie van bestuurder.
Voor in het bijzonder de bestuurders van de vennootschappen heeft de Regering een model
overeenkomst van opdracht opgesteld. Deze zou in zeer vereenvoudigde vorm ook voor de
bestuurders van Stichtingen kunnen worden gebruikt.
Met betrekking tot de bezoldiging heeft het Ministerie van VVRP ten behoeve van de
vaststelling van de remuneratie van de bestuurder van N.V. Autobusbedrijf door Deloitte een
verkorte “Beloningsbenchmark Directie Semi-Overheidsorganisaties Transport & Logistiek”
laten verrichten. Verwezen wordt naar het stuk met betrekking tot benoeming bestuurder N.V.
Autobusbedrijf met zaaknummer 2015/062425.
Wellicht kan voor de Cultureel, Educatieve en Sport sector ook een soort onderzoek verricht
worden op grond waarvan een beleid kan worden opgesteld voor de remuneratie van
bestuurders bij stichtingen in het Cultureel, Educatief en Sport sector.
Vooralsnog zou FDDK zelf in het verlengde van het gestelde in artikel 6 lid 6 van de statuten
van FDDK de functie van de bestuurder door een deskundige kunnen laten evalueren en op
grond hiervan een voorstel doen aan de Minister met betrekking tot zijn remuneratie. Ook kan
FDDK aansluiting zoeken bij de remuneratie van de vorige bestuurder. Van belang is dat de
remuneratie van de bestuurder ook past binnen de begroting van FDDK en in overeenstemming
is met de aard, werkzaamheden en omvang van de organisatie.
Het voorgaand neemt niet weg dat de Regering nog steeds gehouden is de entiteiten conform
artikel 4.2 en 4.3 op te richten. .
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